Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 371
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 371 (ve volebním období 65. zasedání) ze dne: 9.5.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 371 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
13 Pavel Horvat
14 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:07
místostarosta (Město)
13:00
15:07
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:07
radní (Rada města)
13:00
15:07
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:07
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:07
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:24
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:07
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:27
13:44
města)
architekt (Architekt)
14:05
14:46

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

Záznam a ověření zápisu RM 371 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 371
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 371 (ve volebním období 65. zasedání) ze dne: 9.5.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 371 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
13 Pavel Horvat
14 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:07
místostarosta (Město)
13:00
15:07
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:07
radní (Rada města)
13:00
15:07
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:07
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:07
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:24
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:07
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:27
13:44
města)
architekt (Architekt)
14:05
14:46

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 371 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 370) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 370 ze dne 24.4.2017 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 371
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 304- 12881/14

Věc : Ze zápisu OV Spy č. 14 ze dne 08.09.2014 - Cyklostezka Krčín - Spy

19 018 Vznik úkolu: 29.9.2014

Termín :

19.6.2017

OMM Odbor majetku města,
9.5.2017
Poslední kontrola:

3.5.2017 Plnění:

MST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká
Cyklostezky Krčín – Spy. RM ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu
návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky
pozemků.
Na posledním jednání Komise pro vyváženou dopravu došlo k dalšímu přetrasování z důvodu
nesouhlasů některých vlastníků pozemků a požadavků z OŽP. Připravují se podklady pro podání
žádosti do dotačního programu Královehradeckého kraje č. 17RRD05, Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královehradeckým kraji. Žádáno by bylo na PD k
územnímu řízení, připravují se další jednání se zástupci obcí, kteří jsou ve společném projektu,
tak aby bylo požádáno o dotaci současně.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Probíhá proces projednávání s vlastníky pozemků a
příprava na podání žádosti o dotaci na PD..

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

31.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.5.2017 Plnění:

RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k
zastavění a pozemku p. p. č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Zadání vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemků v areálu kasáren proběhne až po
dokončení projektové dokumentace na komunikaci v areálu kasáren, V současné době se řeší
úprava PD dle požadavků Vaku na umístění vsakovacích objektů či retenčních nádrží s
bezpečnostním přepadem do kanalizace Vaku.

Závěr: schválen nový termín: 31.7.2017 z důvodu: Úprava PD podle požadavků Vaku..
RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.5.2017 Plnění:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
V dubnu bylo dokončeno mapování rozmístění jednotlivých hrobů na všech hřbitovech, jsou
zhotoveny podklady v digitální formě pro předání ke zpracování grafického návrhu. V současné
době se pracuje na řešení způsobu označení hrobů významných osobností a hrobů
architektonické hodnoty na hřbitově v Krčíně. Vzhledem ke složitosti úkolu bude nejprve zadáno
zpracování grafického návrhu na tuto tabulku. Poté bude grafický návrh předložen ke schválení.
Po odsouhlasení způsobu provedení první tabulky se bude pokračovat i s ostatními. Termín pro
předložení první tabulky cca polovina června 2017.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Příprava návrhu první tabulky pro hřbitov v Krčíně..
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RM 356- 15212/16

Věc : Zápis z Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - vypracování návrh názvů dosud
nepojmenovaných ulic a míst

21 664 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

31.12.2017

OMM Odbor majetku města,
9.5.2017
Poslední kontrola:

3.5.2017 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM ukládá Komisi názvoslovné vypracovat návrh názvů nepojmenovaných ulic a míst na území
města Nové Město nad Metují a jeho místních částí.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.12.2017 z důvodu: V zápise č. 5/2017 Komise názvoslovné, který je
předkládán do programu RM 371 - 3/17, je požadavek na posun termín do 31.12.2017..
RM 358- 15297/16

Věc : Oplocení dětského hřiště v ul. Johnova - dotaz občana v rubrice Dotazy a odpovědi

21 789 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2017 Plnění:

RM schvaluje umístění oplocení na dětském hřišti v ul. Johnova v délce cca 16,5 m v části podél
přilehlého chodníku a ukládá TS zařazení částky 7 tis. Kč do rozpočtu na rok 2017. RM ukládá
TS ve spolupráci s ORM provedení oplocení do dne 30.04.2017.
Pro umístění oplocení je nutné vydání územního souhlasu. V současné době se zpracovávají
podklady pro jeho vydání. Předpokládaný termín pro osazení oplocení je do konce května 2017.

Závěr: schválen nový termín: 5.6.2017 z důvodu: Podání žádosti pro vydání územního souhlasu..

RM 365- 15659/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene se SS KHK pro VO v ul. Kasárenská

22 066 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9/40/17/0022/Ha/N na pozemek p. p. č.
2075/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v rozsahu dle geometrického plánu č. 2095-263/2016 ze
dne 19.12.2016 mezi městem Nové Město nad Metují jako oprávněným a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem 500 04 Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59,
IČO: 70947996, jako povinným, ve znění přílohy č. RM 365 - 2/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15781/17

Věc : Vyřazení majetku

22 160 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
9.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2017 Plnění:

30.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města - Technických
služeb města Nové Město nad Metují, MSSS Oáza a Městské knihovny Nové Město nad Metují a
převod majetku města na "ZŠ Komenského" a "ZŠ Malecí" ve znění přílohy č. RM 367 - 6/2.
Majetek byl vyřazen a převeden.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 368- 15827/17

Věc : Školní byty - bytový fond města

22 196 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

9.5.2017

Int: OSN - 568

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.4.2017 Plnění:

RM souhlasí s převedením správy školnických bytů v Mateřské škole Rašínova 600 (bytová
jednotka č. 1, pí H.) a v Základní škole Krčín (bytová jednotka č. 1, p. H.) příslušným školám, a to
s platností ode dne 01.05.2017. RM ukládá OSN učinit všechny kroky spojené s tímto převodem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15865/17

Věc : VŘ - Dětské hřiště v Krčínském parku, Nové Město nad Metují

22 221 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

31.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště v Krčínském
parku, Nové Město nad Metují“ firmě YGGDRASILMONT s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00
Praha 1, za nabídkovou cenu 429.429 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou YGGDRASILMONT s.r.o., Truhlářská 1520/23,
110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 369 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
V současné době se zpracovávají podklady pro vydání územního souhlasu ke stavbě dětského
hřiště – vyjádření dotčených správců sítí včetně zpracování přesného umístění herních prvků. Po
vydání územního souhlasu bude smlouva o dílo uzavřena. Předpoklad uzavření smlouvy o dílo je
do konce května 2017.

Závěr: schválen nový termín: 31.5.2017 z důvodu: Zpracování žádosti pro vydání územního souhlasu..
RM 369- 15866/17

Věc : VŘ - Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují / 2

22 222 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Veřejné osvětlení v ul. Pod
Strážnicí, Nové Město nad Metují“ firmě ELTYM Hronov, spol. s r.o., Husova 207, 549 31 Hronov,
za nabídkovou cenu 289.834,60 Kč vč. DPH. V případě nezájmu ze strany prvního uchazeče RM
souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 298.462,23 Kč vč. DPH, který se umístil na druhém místě. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ELTYM
Hronov, spol. s r.o., Husova 207, 549 31 Hronov, ve znění přílohy č. RM 369 - 3/6 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15867/17

Věc : VŘ - MSSS Oáza - výměna krytiny a střešních oken

22 223 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.5.2017 Plnění:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „MSSS Oáza - výměna krytiny a
střešních oken". RM ukládá OMM tuto veřejnou opětovně vypsat s opravenou zadávací
dokumentací.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 369- 15874/17

Věc : Usnesení Komise regenerační č. 2/2017 ze dne 03.04.2017

22 225 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

Garant :

3.7.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.5.2017 Plnění:

RM ukládá OMM podat podnět na OVRR na prověření stavu a způsobu odvodnění pozemků a
staveb v části jižního a západního Zadomí a s výsledky šetření seznámit RM včetně případných
návrhů opatření.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Podnět na OVRR byl podán. Probíhá prověřování
stavu pro zpracování případných návrhů opatření..
RM 369- 15881/17

Věc : Osazení dvou pamětních desek Jaromíru Johnovi a Teodoru Böhmovi v areálu
Rajské zahrady

22 231 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
9.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
3.5.2017 Plnění:

Garant :

22.5.2017

ST

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

RM ukládá OMM ve spolupráci s TS zajistit osazení pamětních desek Jaromíru Johnovi a
Teodoru Böhmovi v areálu Rajské zahrady.
Desky jsou předány na zarámování, ORM zajištuje souhlas vlastníka s osazením desek do
průchodu do Rajské zahrady, vyjádření státní památkové péče a následně územní souhlas.
Připevnění zajistí dne 18.5.2017 TS, a zahalení před slavnostním odhalením zajistí OŠKS.

Závěr: schválen nový termín: 22.5.2017 z důvodu: Osazení v přípravě..
RM 369- 15883/17

Věc : Cenová mapa - nájmy nebytových prostor v majetku města

22 233 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

8.5.2017

Int: OSN-571

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
28.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Cenovou mapu pronájmu nebytových prostor, ve znění přílohy č. RM 369 - 4/2, s
účinností ode dne 01.05.2017.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15896/17

Věc : Žádost o dotaci na rok 2017 - SDH Spy

22 244 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
9.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2017 Plnění:

30.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou spolkovou
činnost organizace a činnost organizace v práci s mládeží pro Sbor dobrovolných hasičů Spy ve
výši 5 tis. Kč.
Finanční dar byl proplacen.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.5.2017

RM 370- 15902/17

Věc : Darování pozemků KHK pod komunikací v ul. Náchodská

22 248 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.4.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat (bezúplatně převést) pozemky p. p. č. 547/12
(ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 403 m²), p. p. č. 547/16 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 9 m²), p. p. č. 549/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 586 m²) a p.
p. č. 550/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 71 m²) v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, na kterých se nachází těleso silnice č. III/28520, z vlastnictví města Nové Město nad
Metují do majetku Královéhradeckého kraje jako vlastníka komunikace.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 370- 15905/17

Věc : Žádost o změnu v projektu stavby „Úprava stávající terasy obchodu VERNER“

22 251 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.5.2017 Plnění:

RM ukládá ST projednat s žadatelkou pí Z. V. jinak provedené úpravy na pozemcích města v
rámci realizace stavby "Úprava stávající terasy obchodu Verner", oproti původní, Radou města
schválené projektové dokumentaci. RM ukládá ST projednat s žadatelkou kompromisní řešení u
provedených změn s podmínkou, že město vydá souhlas se změnami až tehdy, kdy se žadatelé
smluvně zaváží ke kompenzaci, tj. novému zadláždění chodníku přiléhajícího k terase a k
provedení dohodnutých úprav plotu.
S žadatelkou proběhlo dne 26.4.2017 jednání v kanceláři starosty města, kde byly dohodnuty
úpravy prostoru vně oplocení – úprava zámkovou dlažbou včetně stávajícího dlážděného
chodníku. Zadláždění bude provedeno po dokončení zateplení přiléhajícího bytového domu. Do
RM 371 - 3/13 je předložen návrh dohody. Po schválení této dohody pak bude ze strany OMM
vydán souhlas se změnou projektu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 370- 15907/17

Věc : Smlouva o právu k provedení stavby „Připojení kamerového bodu - ul. Nádražní, B.
Němcové"

22 252 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Připojení kamerového bodu - ul. Nádražní, B.
Němcové - Nové Město nad Metují - rozšíření MKDS - elektroinstalace“ mezi městem Nové
Město nad Metují a p. O. S., pí V. S., ve znění přílohy č. RM 370 - 3/4, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 370- 15908/17

Věc : Přeložka kabelového vedení nn na pozemku p. p. č. 2052/7 a 2052/17, k. ú. Nové
Město nad Metují, ul. Nádražní

22 253 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HofS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
3.5.2017 Plnění:

RM souhlasí s PD stavby „EP-12-2003241 N. Mě.n.M. přel. knn pč.20527 L.“ a pověřuje OMM k
vydání vyjádření, ve znění přílohy č. RM 370 - 3/5.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.5.2017

RM 370- 15909/17

Věc : Zápis ze 132. zasedání Bytové komise

22 254 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

9.5.2017

Int: OSN/575

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
28.4.2017 Plnění:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 132. zasedání Bytové komise konané dne
12.04.2017 ve znění přílohy č. RM 370 - 4/1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 370- 15912/17

Věc : Změna a doplněk č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu
pozemků ze dne 31.03.2017

22 255 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

9.5.2017

Int: OSN/578

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Změnu a doplněk č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu
pozemků ze dne 31.03.2017 v nebytových prostorech ul. Nerudova č. p. 142, ve znění přílohy č.
RM 370 - 4/4.
Splněno.

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

RM 370- 15925/17

Věc : Žádost J. a M. H. ze dne 01.04.2017

22 261 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, TS Technické služby - Nositel: HofS
9.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2017 Plnění:

RM zamítá žádost J. a M. H. ze dne 01.04.2017 a nesouhlasí se zaplacení poloviny odborného
ořezu lípy u č. p. … Strom není ve vlastnictví města, a proto je třeba, aby žadatelé jednali se
spoluvlastníkem stromu, a to se Správou silnic Královéhradeckého kraje.
Žádost J. a M. H. byla RM 370 zamítnuta a žadatelům byl v této věci odeslán na vědomí dopis
dne 02.05.2017.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 371 - 9.5.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 371 - 9.5.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Výpůjčka části pozemku v ul. Na Františku
Zdroj. dokum.: RM 371 - 2/1 - Flash Příloha: RM 371 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Část pozemku p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku
města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V
souladu s usnesením č. RM 368-15798/17 ze dne 27.03.2017 byl ode dne 07.04.2017 do dne 25.04.2017 zveřejněn
záměr města poskytnout jako výpůjčku za účelem údržby zeleně a pro přístup k domu. Ke zveřejněnému záměru
jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatele p. M. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM 371 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku po ukončení zveřejnění a s uzavřením dohody o
ukončení stávající smlouvy.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí celku stávajících přízemních bytových domů v ul. Na Františku. Podmínkou města proto bylo,
aby průchod od domu č. p. xxx k domu č. p. xxx byl pouze po p. p. č. 733/20 (asfaltové komunikaci). V současnosti je
na požadovanou plochu uzavřena se žadatelem smlouva o výpůjčce pro vybudování parkovacího místa. Protože tato
výstavba nebude realizována, stávající smlouva bude ke dni uzavření nové smlouvy ukončena dohodou (na základě
žádosti vypůjčitele). Smlouva bude sepsána dle vzorové smlouvy a v souladu s podmínkami zveřejnění.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
OMP - na dotaz ke smlouvě - jde o uzavření smlouvy dle vzorové smlouvy již dříve schválené v RM.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 371- 15933/17,
(uložen úkol číslo 22264).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. J. M., za účelem údržby zeleně a přístupu k domu, dle podmínek uvedených
ve zveřejněném záměru, ode dne 01.06.2017. RM zároveň schvaluje uzavření dohody o ukončení stávající smlouvy o
výpůjčce části p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, uzavřené dne 30.11.2016 s p. J. M. za účelem
údržby zeleně a pro vybudování parkovacího místa, a to ke dni 31.05.2017. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o výpůjčce a
dále dohody ve znění přílohy č. RM 371 - 2/1.
RM 371 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Výpůjčka částí pozemku - parkovací stání
Zdroj. dokum.: RM 371 - 2/2 - Flash Příloha: RM 371 - 2/2 - Flash

Identifikace:

Pan M. K. P. požádal o výpůjčku části pozemku p. p. č. 368/8 o výměře 110,5 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Nové Město nad Metují, z majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Žadatel se
k uzavření smlouvy o výpůjčce zavázal v Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2015 Smlouvy o právu k provedení stavby
parkovacích stání; 3 místa jsou požadována pro 2 byty (k zamezení vjezdu opatřena sklopnou), 2 místa pro zákazníky
obchodu zeleniny, potravin a bistra na Rychtě, jedno místo je určeno pro ČEZ Energo, s. r. o. (parkování u objektu
„kotelny“ v ul. Sokolská), které je zajištěno věcným břemenem vedeným v katastru nemovitostí. Přílohy č. RM 371 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru výpůjčky části pozemku.
Odůvodnění:
Parkovací stání a zpevněná plocha pro příjezd budou zhotoveny ze zatravňovacích dlaždic a v souladu s projektovou
dokumentací a požadavky odborných útvarů. Místa pro byty opatří žadatel uzamykatelným sklopným systémem.
Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 371 - 2/2.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 371- 15934/17,
(uložen úkol číslo 22265).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku části pozemku p. p. č. 368/8 o
celkové výměře cca 145 m2, druh pozemku ostatní plocha, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
za účelem vybudování zpevněných parkovacích stání včetně příjezdu a zatravněných ploch v souladu s projektovou
dokumentací a na základě pravomocného stavebního povolení, jejich užívání a údržba včetně zeleně, a to na dobu určitou,
na 20 let s podmínkami, že podkladní vrstva pod parkovacími stáními bude doplněna o vhodnou geotextilii zabraňující
případnému průniku provozních kapalin z automobilů do půdních vrstev, a že žadatel zajistí umístění dopravního značení na
základě příslušných povolení na své náklady.
RM 371 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 371 - 9.5.2017

2.3 Změna Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 2/3 - Flash Příloha: RM 371 - 2/3 - Flash

V souvislosti se změnou zákona o obcích ode dne 01.07.2016 došlo k přesunu pravomoci ve věci zřizování věcných
břemen pro město ze ZM na RM, a to dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. OMM navrhuje v
Zásadách pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, dále jen Zásady ze dne
22.12.2014 zrušit, resp. vypustit z oddílu C. článek I. a do č. II přidat bod 7) Při zřizování věcných břemen pro město
se bude postupovat dle čl. II bod 4) až 6) a Zásady celé nově upravit dle šablony pro interní předpisy. Příloha č. RM
371 - 2/3.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit.
Odůvodnění:
Na základě změny zákona o obcích již není nutné předkládat zřizovaná věcná břemena pro obec k projednání ZM,
protože se jedná o tzv. zbytkovou pravomoc RM. Zásady budou vydány po schválení ZM dle šablony pro interní
předpisy, a to vč. ceníků a drobných doplnění a úprav, tj. tak, jak jsou předloženy k projednání.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz paní Petruželkové ke zrušení předchozích Zásad bylo vysvětleno, že nové Zásady ruší ty staré.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 371- 15935/17,
(uložen úkol číslo 22266).
RM doporučuje ZM schválit Zásady pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne
22.12.2014, ve znění přílohy č. RM 371 - 2/3.
RM 371 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu v k. ú. N.
Měto nad Metují pro RD
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 2/4 - Flash Příloha: RM 371 - 2/4 - Flash

SB projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, požádal o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-2003241 N.Mě.n.M. přel.knn pč.20527 L.
Jedná se o umístění stavby zemního kabelového vedení NN v rozsahu cca 12 m² do pozemku ve vlastnictví města p.
p. č. 2052/17 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH
za 1 m² pozemku zatíženého budoucím věcným břemenem. Přílohy č. RM 371 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je v příloze č. RM 371 - 2/4. Smlouva předložená žadatelem je dle těchto vyjádření
upravena. OMP: Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 371- 15936/17,
(uložen úkol číslo 22267).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. EP-12-2003241/VB/2, název stavby: N.Mě.n.M. přel.knn pč.20527 L, pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, na pozemku města p. p. č. 2052/17, k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 371 - 2/4 a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
RM 371 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 371 - 9.5.2017

2.5 Pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 371 - 2/5 - Flash Příloha: RM 371 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Pan Ing. P. S. požádal o koupi celého či části pozemku p. p. č. 589/1 k podnikatelským účelům. Přílohy č. RM 371 2/5.
K rozhodnutí:
Uložit zajištění znaleckého posudku na kupní cenu.
Odůvodnění:
Před zveřejněním záměru města prodat je třeba dle Zásad zjistit kupní cenu pozemku v místě a čase obvyklou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse přítomných k záměrům žadatele, tzn., co by mělo být realizováno na tomto pozemku. Pro jakoukoliv další
debatu o pozemku je třeba mít v ruce aktuální znalecký posudek o jeho ceně.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 371- 15937/17,
(uložen úkol číslo 22268).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na kupní cenu v místě a čase obvyklou na pozemek p. p. č. 589/1 o výměře 7535
m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují a dále připravit a předložit RM záměr města pozemek prodat.
RM 371 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Souhlas města s výkupem pozemků SS KHK
Zdroj. dokum.: RM 371 - 2/6 - Flash Příloha: RM 371 - 2/6 - Flash

Identifikace:

Správa silnic Královéhradeckého Kraje, p. o., se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská 59, žádá město Nové Město
nad Metují o písemné stanovisko k výkupu pozemku p. p. č. 710/21 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují pod
tělesem silnice č. II/308 z vlastnictví fyzické osoby do majetku Královéhradeckého kraje, jako vlastníka komunikace.
Přílohy č. RM 371 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výkupem pozemku do majetku KHK.
Odůvodnění:
Odbory s výkupem pozemků vlastníkem komunikací souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz vysvětleno, proč se KHK dotazuje města, když město není vlastníkem uvedené části pozemku a dále byla
diskutována otázka autobusové zastávky, která na uvedeném pozemku existuje.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 371- 15938/17
RM souhlasí s výkupem pozemku p. p. č. 710/21 v k. ú. Krčín a v obci Nové Město nad Metují do majetku Královéhradeckého
kraje jako vlastníka silnice č. II/308.
RM 371 Souhlasí.
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2.7 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vrchoviny od KHK
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 2/7 - Flash Příloha: RM 371 - 2/7 - Flash

Královéhradecký kraj (dále jen "KHK") vlastní pozemek p. p. č. 892/7 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1 m²),
který byl oddělen z pozemku p. p. č. 892/5 v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují. Protože se jedná o
pozemek, o který KHK nemá zájem, bylo by vhodné ho převést na město, protože sousedí s pozemkem města p. p. č.
301/4 v k. ú. Vrchoviny. S uvedeným majetkem KHK je oprávněna hospodařit Správa silnic, Královéhradeckého Kraje,
p. o., se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská 59. Přílohy č. RM 371 - 2/7.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit.
Odůvodnění:
Převod souvisí s vypořádáním pozemků pod stavbou cyklostezky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 371- 15939/17,
(uložen úkol číslo 22269).
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. p. č. 892/7 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 1
m²) v k. ú. Vrchoviny z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové Město nad Metují vč. omezujícího
ujednání: Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně
zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do KN nepřevede vlastnické právo k daru
třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní
komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
RM 371 Doporučuje ZM souhlasit.
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Rozvoj

13:45

OMM

3.1 Žádost Ing. I. H. ve věci nevhodného osvětlení vzadu před domem Bytového družstva č. p. 121/b
Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/1 - Flash Příloha: RM 371 - 3/1 - Flash

Identifikace:

Pan Ing. I. H. žádá RM o rozhodnutí ve věci nahrazení nevhodného stávajícího VO na rohu lomené postranní ulice,
vzadu před domem Bytového družstva č. p. 121/b., které svítí, mj. i žadateli do oken. Nové VO by mělo být úspornější
a svítit pouze směrem dolů, na ulici. Žádost viz příloha č. RM 371 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat a příp. rozhodnout o úpravě stávajícího VO v ul. Boženy Němcové.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM - viz příloha č. RM 371 - 3/1.
Stanovisko TS: Popisované světlo je původní, cca 30 let staré osazené 70 W výbojkou. Kryt svítidla tvoří koule o
průměru 40 cm, není zastíněná, takže světlo svítí i nahoru. Tento typ světla ve městě již nikde jinde nemáme. V tomto
případě souhlasím s výměnou za modernější osvětlení. V rámci rozpočtu TS zakoupíme vhodné LED světlo v ceně
cca 6.000 Kč a provedeme výměnu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 371- 15940/17,
(uložen úkol číslo 22270).
RM bere na vědomí žádost pana Ing. I. H. ve věci nevhodného VO v ul. Boženy Němcové v Novém Městě nad Metují a
ukládá TS provést výměnu uvedeného zastaralého svítidla VO za nové.
RM 371 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost o dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy ve městě - chodník TGM-Kaštánky“ a projekt
„Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“
Identifikace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu průběžnou
výzvu č. 53, do které bude možné prostřednictvím integrovaných projektů CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)
předložit prostřednictvím plánované výzvy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (dále jen „MAS“) žádost o
dotaci na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace vč. přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Dle harmonogramu uveřejněném na webových stránkách
MAS, bude možné podávat žádosti o dotaci od srpna do konce září letošního roku. Dotace činí 95 % ze způsobilých
výdajů. V rozpočtu na letošní rok jsou schváleny položky na zpracování projektových dokumentací a samotná
realizace stavebních úprav chodníku T. G. Masaryka (od bytového domu č. p. 312 po křižovatku s ul. Družstevní a
dále pak od této křižovatky až po křižovatku s ul. Malecí), ul. Na Strážnici, a zpracování projektové dokumentace
místa pro přecházení přes silnici I/14 za čerpací stanicí včetně propojovacího chodníku k ulici Kaštánky. Je
doporučeno zpracovat dvě samostatné žádosti o dotaci. První žádost bude obsahovat stavební úpravy chodníku ulice
Na Strážnici, s plánovanou realizací v roce 2017, předpokládané náklady 2,5 mil. Kč. Druhá žádost bude zahrnovat
stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka, vybudování místa pro přecházení přes silnici I. třídy č. 1/14 za
čerpací stanicí a na to navazující vybudování propojovacího chodníku směrem k ulici Kaštánky. Realizace druhého
projektu by byla rozdělena do etap - v roce 2017 stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka v roce 2018
vybudování místa pro přecházení a chodníku k ulici Kaštánky, předpokládané náklady 3,5 mil. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádostí o dotaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 371- 15941/17,
(uložen úkol číslo 22271).
RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy ve městě - chodník TGM-Kaštánky“ a
projekt „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ do Integrovaného operačního programu - Integrované projekty CLLD
prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
RM 371 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 371 - 9.5.2017

3.3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 22/17/BVB/MS - umístění
stožáru pro kamerový bod v ul. TGM u vjezdu do MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/3 - Flash Příloha: RM 371 - 3/3 - Flash

Identifikace:

V rozpočtu města na rok 2017 je položka rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Stožár pro umístění
kamery v ul. T. G. Masaryka u vjezdu do MSSS Oáza a část přívodu napájení v délce 7 m je umístěna na pozemku p.
p. č. 2069/4, k. ú. Nové Město nad Metují, na kterém má příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle. Jako souhlas s umístěním stavby na
cizím pozemku pro územní řízení je třeba uzavřít s vlastníkem pozemku Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. 22/17/BVB/MS. Úhrada za zřízení věcného břemene dle výše uvedené smlouvy činí
1.210 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 22/17/BVB/MS.
Odůvodnění:
Pro kamerový bod v ul. T. G. Masaryka u vjezdu do MSSS Oáza je třeba zajistit přívod napájení, napájení kamerových
bodů z veřejného osvětlení není možné z důvodů přerušení napájení VO ve dne. Akumulace není ekonomická, cena
za její pořízení se vyrovná nákladům na zřízení připojení, dále představuje další náklady na výměnu a údržbu
akumulátorů. Vlastník nemovitosti se stavbou souhlasí. Umístění stožáru bylo konzultováno s MP. ORM doporučuje
schválit Smlouvu o smlouvě budoucí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 371- 15942/17,
(uložen úkol číslo 22272).
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 22/17/BVB/MS mezi městem Nové
Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 - Nusle, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Kácení 3 ks třešní pilovitých (sakury ozdobné) v ulici 28. října
Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/4 - Flash Příloha: RM 371 - 3/4 - Flash

Identifikace:

V rámci schválených stavebních úprav projektové dokumentace části ulice 28. října, které pro město zpracovává firma
PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, dojde z důvodu navrhovaných parkovacích stání na p. p. č. 2064/2
ostatní plocha (ostatní komunikace), k. ú. Nové Město nad Metují, ke kácení 3 ks třešní pilovitých (sakury ozdobné).
Průměry kmenů jsou 30, 36 a 50 cm. Výška stromů je 4-5 m.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Stávající třešně pilovité jsou napadeny škůdci. OŽP s jejich kácením předběžně souhlasí za předpokladu, že je
prostor zpracováván v rámci studie veřejného prostranství a v brzké budoucnosti dojde k jejich náhradě.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 371- 15943/17,
(uložen úkol číslo 22273).
RM souhlasí s kácením 3 ks třešní pilovitých (sakura ozdobná) na p. p. č. 2064/2 v ulici 28. října z důvodu nově
navrhovaných parkovacích stání.
RM 371 Souhlasí.
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3.5 Žádost o schválení smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/5 - Flash Příloha: RM 371 - 3/5 - Flash

OMM obdržel žádost společnosti ATELIER DĚDEK s.r.o. o schválení Smlouvy o právu provést stavbu vsakovacího
objektu na pozemku p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Rychta, která je ve vlastnictví města.
Uvedeným objektem budou vyřešeny dešťové vody plánovaných objektů na pozemku p. p. č. 646/1, tak i pozemku p.
p. č. 2034/24, jehož vlastníkem je město.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním vsakovacího objektu + ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu a pověřit ST jejím
podpisem.
Odůvodnění:
ARCH a ORM s umístěním vsakovacího objektu na uvedený pozemek města souhlasí. Nad objektem bude běžná
konstrukční skladba komunikace.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 371- 15944/17,
(uložen úkol číslo 22274).
RM souhlasí s umístěním vsakovacího objektu na pozemek p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové město nad Metují ve znění přílohy č.
RM 371 - 3/5 (situace). RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ATELIER DĚDEK s.r.o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/5, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Smlouva o souhlasu s umístěním stavby - UNIPETROL RPA, s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/6 - Flash Příloha: RM 371 - 3/6 - Flash

V rozpočtu města pro rok 2017 je položka na zpracování projektové dokumentace (dále jen "PD") na chodník
propojující Kaštánky s chodníkem v ulici T. G. Masaryka vč. řešení místa pro přecházení. PD zpracovává Ing. Miloslav
Kučera - PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, a to pod názvem „Chodník ul. Kaštánky - T. G.
Masaryka v Novém Městě nad Metují“. Navrhovaná stavba chodníku v místě u čerpací stanice Benzina zasahuje
svým tělesem 3 m2 do pozemku p. p. č. 671/3 ve vlastnictví fy UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov. Aby
mohla být stavba povolena, je zapotřebí uzavřít mezi městem Nové Město nad Metují a fy UNIPETROL RPA, s.r.o.
Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby.
Odůvodnění:
Bez Smlouvy o souhlasu s umístěním stavby není možné podat žádost o územní řízení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 371- 15945/17,
(uložen úkol číslo 22275).
RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/6. RM pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.
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3.7 Smlouvy o dílo na zpracování žádostí o dotaci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/7 - Flash Příloha: RM 371 - 3/7 - Flash

V rámci přípravy projektu s názvem „Bezpečnost dopravy ve městě - chodník TGM - Kaštánky“, který zahrnuje
rekonstrukci chodníku v ulici T. G. Masaryka, vybudování místa pro přecházení a výstavbu chodníku k ulici Kaštánky“
a projektu „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“, na které bude možné zažádat o dotaci do plánované výzvy
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. (dále jen „MAS“) v rámci průběžné výzvy č. 53 Integrovaného
regionálního operačního programu - Integrované projekty CLLD, byly provedeny poptávky na zpracovatele žádosti o
dotaci, studie proveditelnosti a karty souladu projektu s principy udržitelné mobility. Výdaje na zpracování studie
proveditelnosti jsou uznatelným výdajem projektu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o dílo + pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
V rozpočtu města jsou na akci "Stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD čp. 315 po ul. Družební - PD, realizace"
schváleny 2000 tis. Kč a na akci "Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD, realizace" 2750 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 371- 15946/17,
(uložen úkol číslo 22276).
RM na základě výsledku poptávkového šetření souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování žádosti
o dotaci, vypracování studie proveditelnosti a karty souladu projektu s principy udržitelné mobility na akci „Bezpečnost
dopravy ve městě - chodník TGM - Kaštánky“ firmě Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad
Metují, která byla cenově nejvýhodnější za nabídkovou cenu 58.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy č. RM 371 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM na základě výsledku poptávkového šetření souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování a
podání žádosti o dotaci, vypracování studie proveditelnosti a karty souladu projektu s principy udržitelné mobility na akci
„Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ firmě Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad
Metují, která byla cenově nejvýhodnější za nabídkovou cenu 58.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy č. RM 371 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě-pro
připojení kamerového bodu - ul. Nádražní, B. Němcové
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/8 - Flash Příloha: RM 371 - 3/8 - Flash

RM 370 usnesením č. RM 370-15907/17 schválila Smlouvu o právu k provedení stavby „Připojení kamerového bodu
ul. Nádražní“. Pro připojení kamerového bodu je třeba zřídit nové připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě a uzavřít výše uvedenou smlouvu mezi městem a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly. Po podpisu smlouvy je město povinno zaplatit
částku 3.200 Kč jako podíl na nákladech spojených s připojením.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v místě: Nádražní 241, k. ú. Nové Město nad Metují, st. p. č. 551, Nové Město nad
Metují.
Odůvodnění:
Zřízení samostatného připojení je ekonomicky nejvýhodnější možností jak zajistit napájení kamerového bodu na
křižovatce ul. Nádražní a B. Němcové. Přípojkový rozvaděč bude umístěn na domě č. p. 241 v ul. Nádražní. S
vlastníkem nemovitosti byla uzavřena Smlouva o právu k provedení stavby. ORM doporučuje schválit smlouvu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 371- 15947/17,
(uložen úkol číslo 22277).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v místě: Nádražní 241, k. ú. Nové Město nad Metují, st. p. č. 551, Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 371 - 9.5.2017

3.9 VŘ - MSSS Oáza - výměna krytiny a střešních oken / 2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/9 - Flash Příloha: RM 371 - 3/9 - Flash

Dne 02.05.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek na akci „MSSS Oáza - výměna krytiny a střešních oken / 2“. Dne 03.05.2017 provedla hodnocení a
posouzení nabídek. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu.
Odůvodnění:
Byly podány 3 nabídky. V rozpočtu města je schváleno na tuto akci 1590 tis. Kč. Z této položky byla zaplacena PD ve
výši 90.750 Kč a budeme potřebovat finance na autorský dozor cca 30 tis. Kč. Proto bude třeba provést rozpočtové
opatření a položku Oáza rekonstrukce střechy § 4357 org. 1716 navýšit o cca 65 tis. Kč. Na základě vysoutěžené
částky budou provedeny obě etapy současně - v jednom roce.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 371- 15948/17,
(uložen úkol číslo 22278).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „MSSS Oáza - výměna krytiny a střešních oken / 2“ firmě TESMEN, spol. s r.o.,
Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec za nabídkovou cenu 1.322.726,00 Kč bez DPH, s tím že DPH ve výši 198.409,- Kč
bude hrazeno městem, celková cena díla bude ve výši 1.521.135,- Kč DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou TESMEN, spol. s r.o., Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č.
RM 371 - 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 65 tis. Kč z položky opěrná zídka
s rampou § 3314 org. 1723 na položku Oáza rekonstrukce střechy § 4357 org. 1716 navýšit o 65 tis. Kč.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 VŘ - „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad
Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/10 - Flash Příloha: RM 371 - 3/10 - Flash

Dne 02.05.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek na akci „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město
nad Metují“. Dne 03.05.2017 provedla hodnocení a posouzení nabídek. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu.
Odůvodnění:
Byly podány 4 nabídky. V rozpočtu města jsou na tuto akci schváleny 3 000 tis. Kč. Nabídka s nejnižší cenou je v
celkové výši 5.315.381,11 Kč vč. DPH. Veřejná zakázka byla vysoutěžena pro všechny stavební objekty. Není však
nutná realizace v celkovém objemu, je možné zakázku omezit na nejnutnější stavební objekty, tzn., že stavební
objekty SO 02 Oprava stávajícího mostu, SO 03 Přístupová komunikace a SO 04 Veřejné osvětlení a přeložka
telefonního kabelu není nutné realizovat v jednom období.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 371- 15949/17,
(uložen úkol číslo 22279).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženém komisí pro hodnocení nabídek ruší veřejnou
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad
Metují“ a ukládá OMM vypsat nové výběrové řízení v omezeném rozsahu.
RM 371 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 371 - 9.5.2017

3.11 VŘ - „Výměna oken u dvou BD a jednoho nebytového domu, Nové Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/11 - Flash Příloha: RM 371 - 3/11 - Flash

Dne 02.05.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek na akci „Výměna oken u dvou BD (č. p. 78, č. p. 477-8) a jednoho nebytového domu (č. p. 391), Nové
Město nad Metují“. Dne 03.05.2017 provedla hodnocení a posouzení nabídek. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu.
Odůvodnění:
Bylo podáno 10 nabídek. V rozpočtu města je na tuto akci schváleno 1220 tis. Kč, rozdíl mezi vysoutěženou a
plánovanou částkou bude kryt z rozpočtu OSN (Fasáda čp. 17 - nátěr).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 371- 15950/17,
(uložen úkol číslo 22280).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí s
vyloučením uchazečů Grand Systém s.r.o., Humpolecká 254, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 28847504; Witraz s.r.o., Nad
Farou 628, 517 01 Solnice, IČO: 25287664; K.T.O. Reality s.r.o., Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO:
25287664. RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek,
souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken u dvou BD a jednoho nebytového domu, Nové Město
nad Metují“ firmě Proplast K s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, za nabídkovou cenu 1.264.662
Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Proplast K s.r.o., Polní
468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/12 - Flash Příloha: RM 371 - 3/12 - Flash

RM je předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T. G. Masaryka v
Novém Městě nad Metují“. Dodatek je předkládán z důvodu, že objekt je využíván k ekonomické činnost, a proto bude
cena díla fakturována zhotovitelem bez DPH. DPH bude odváděna objednatelem. Ve smlouvě o dílo byla chybně
uvedena fakturace částky vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě
nad Metují“.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 371- 15951/17,
(uložen úkol číslo 22281).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ACG-Real s.r.o., se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 9, ve
znění přílohy č. RM 371 - 3/12. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 371 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 371 - 9.5.2017

3.13 Dohoda o podmínkách souhlasu s provedeným oplocením
Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/13 - Flash Příloha: RM 371 - 3/13 - Flash

Identifikace:

Dne 25.04.2017 byly v kanceláři ST projednány provedené úpravy na p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují
provedené v rámci realizace stavby „Úprava stávající terasy obchodu Verner“. Úpravy byly provedeny odlišně oproti
původní, RM schválené projektové dokumentaci. Se žadatelkou bylo projednáno kompromisní řešení u již
provedených změn. Na schůzce bylo dohodnuto, že město souhlasí s tím, aby bylo dokončeno již započaté oplocení s
tím, že 5 dílů plotu bude tvořit světlé dřevo do výšky již umístěných sloupků, zbytek plotu bude nízký, laťkový.
Žadatelka na vlastní náklady vydláždí zámkovou dlažbou prostor vně oplocení, a to vč. stávajícího dlážděného
chodníku. Nově vydlážděný chodník bude zakončen obrubníkem oddělujícím chodník od komunikace. Zadláždění
bude provedeno po dokončení zateplení přilehajícího domu. Na základě tohoto jednání je nyní připravena ke
schválení Dohoda o podmínkách souhlasu s provedeným oplocením.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o podmínkách souhlasu s provedeným oplocením.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Dotaz paní Petruželkové - kam až povede chodník? ST + Ing. Prouza ukázali na prezentovaném snímku "Půdorys 1.
NP 1:100". OMM - k bodu bude ještě dodatečně dodán do příloh "Předkládací návrh" k Dohodě.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 371- 15952/17,
(uložen úkol číslo 22282).
RM schvaluje Dohodu o podmínkách souhlasu s provedeným oplocením mezi městem Nové Město nad Metují a paní Z. V.,
ve znění přílohy č. RM 371 - 3/13. RM pověřuje ST podpisem dohody. RM pověřuje OMM vydáním souhlasu města se
změnami projektu „Úprava stávající terasy obchodu Verner“, který byl podmíněn uzavřením této dohody.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Smlouva o souhlasu s umístěním stavby - A+R s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/14 - Flash Příloha: RM 371 - 3/14 - Flash

Identifikace:

V rozpočtu města pro rok 2017 ORM řeší projektovou dokumentaci na chodník propojující Kaštánky s chodníkem v
ulici T. G. Masaryka vč. řešení místa pro přecházení. Projektovou dokumentaci zpracovává Ing. Miloslav Kučera PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, a to pod názvem „Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka v
Novém Městě nad Metují“. Navrhovaná stavba chodníku zasahuje svým tělesem 3 m2 do pozemku p. p. č. 251/5 ve
vlastnictví fy A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice. Pro povolení stavby je zapotřebí uzavřít mezi městem
Nové Město nad Metují a fy A+R s.r.o. Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby.
Odůvodnění:
Bez Smlouvy o souhlasu s umístěním stavby není možné podat žádost o územní řízení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 371- 15953/17,
(uložen úkol číslo 22283).
RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou A+R s.r.o.,
Počernická 257, 250 73 Radonice, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/14, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 371 - 9.5.2017

3.15 Dopravní značení v ul. Pod Výrovem (PŘESUNUTO do RM 372)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/15 - Flash Příloha: RM 371 - 3/15 - Flash

RM usnesením č. RM 303-12826/14 souhlasila s provedením svislého dopravního značení č. B4 „Zákaz vjezdu
nákladních automobilů“ v ul. Pod Výrovem, ke kterému se objevila nespokojená zástupkyně společnosti REC.ing.
spol. s.r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují, pí A. Němcové, která nesouhlasila s jeho provedením.
Z tohoto důvodu RM 330 projednávala možnost doplnění dodatkové tabulky č. E13 „6,5 t“, se kterou nesouhlasila a
usnesením č. RM 330-13969/15 uložila OMM zajistit zpracování dopravně-bezpečnostního posudku. Posudek pro
město zpracovával Ing. Miloš Málek. Z odborného posudku vyplývá, že ulici mohou používat vozidla o hmotnosti do 6
t, musí však být výškově omezena. Na tomto základě proběhlo místní šetření za účasti zástupce DI Náchod, jehož
výsledkem je návrh dopravního značení pro ul. Pod Výrovem. Úprava a doplnění dopravního značení pro ul. Pod
Výrovem by město stálo cca 38 tis. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedením svislého dopravního značení dle přiloženého návrhu. Ne/souhlasit s pověřením OMM k
získání potřebných souhlasů. Ne/pověřit OMM k objednání svislého dopravního značení pro ul. Pod Výrovem.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Návrh dopravního značení byl zástupcem ORM osobně konzultován na PČR DI Náchod. Dle jejich
zástupce by měl být návrh v pořádku. V současnosti čekáme na jeho vyjádření, jakmile jej obdržíme, zažádáme k jeho
povolení ŘSD ČR, které musí vydat souhlas k provedeným úpravám na silnici I/14, ul. Českých bratří. V případě
kladného vyjádření zástupce PČR DI Náchod by v jejich souhlasu neměl být problém.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá debata radních a vedoucího OMM. Vedoucí OMM shrnul průběh tohoto dlouhodobého a komplikovaného
procesu - vysvětleno, že pokud bude vše schváleno, tak realizace bude až cca 8. - 9. měsíc. Po delší diskusi
přítomných radních bylo rozhodnuto, že bude svolána schůzka u ST s p. Ptáčkem (za Podskaláky), a proto bude
rozhodnutí přesunuto do programu příští RM.

3.16 Program regenerace - plán - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/16 - Flash Příloha: RM 371 - 3/16 - Flash

Zpracovatel Plánu regenerace k Programu regenerace Městské památkové rezervace na období 2017-2021 pan Ing.
arch. Tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 23, 160 00 Praha 6 - Dejvice, požádal vzhledem ke složitosti získávání podkladů
a vzhledem k nutnosti konzultací o způsobu a formě dopracování grafické i textové části, o posunutí termínu
dokončení díla do dne 20.06.2017.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Plánu regenerace k "Programu regenerace Městské
památkové rezervace (MPR) Nové Město nad Metují na období 2017-2021“.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že probíhalo dopracování a schvalování Regulačního plánu MPR, na který navazuje Program
regenerace MPR, tak nebylo možné dopracování Plánu regenerace k Programu regenerace Městské památkové
rezervace (MPR) Nové Město nad Metují dle smlouvy o dílo.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 371- 15954/17,
(uložen úkol číslo 22284).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování „Plánu regenerace k Programu regenerace Městské památkové
rezervace (MPR) Nové Město nad Metují na období 2017-2021“, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a
Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad Šárkou 23, 160 00 Praha 6 - Dejvice, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/16. RM pověřuje
ST podpisem příslušného dodatku.
RM 371 Schvaluje.
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3.17 Zápis z 3. jednání Komise názvoslovné ze dne 05.04.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/17 - Flash Příloha: RM 371 - 3/17 - Flash

RM je předkládán zápis z 3. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne 05.04.2017 od 17:00 hodin v
kanceláři OMP na MěÚ Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z 3. jednání Komise názvoslovné, souhlasit s navrženým termínem předložení
zpracovávaného přehledu názvů - viz prodloužení termínu plnění usnesení č. RM 356-15212/16 ze dne 26.09.2016.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Obsahem jednání Komise bylo plnění usnesení č. RM 356-15212/16 ze dne 26.09.2016, Komise se seznámila se
stavem názvů ulic a míst na území města Nové Město nad Metují a stanovila si postup. Komise konstatovala, že
původní termín dne 09.05.2017 není možné dodržet z důvodu velmi objemného materiálu ke zpracování, a proto
navrhuje RM změnu termínu na dne 31.12.2017 - viz informace o plnění v Kontrole úkolů.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 371- 15955/17,
(uložen úkol číslo 22285).
RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 05.04.2017 ve znění přílohy č. RM 371 - 3/17.
RM 371 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Zápis z 5. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 19.04.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/18 - Flash Příloha: RM 371 - 3/18 - Flash

RM je předkládán zápis z 5. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne 19.04.2017 od 17:00
hodin v zasedací místnosti č. I v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z 5. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Na jednání Komise předložil Ing. Z. dokument nazvaný "Oblasti hodnocení z pohledu obyvatel NMNM", který reaguje
na zpracovanou studii „I/14 Nové Město nad Metují - přeložka, technická a vyhledávací studie“.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 371- 15956/17
RM bere na vědomí zápis z 5. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 19.04.2017 ve znění přílohy č. RM 371 - 3/18.
RM 371 Bere na vědomí.
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3.19 Stavba trafostanice na pozemku p. p. č. 645/66 k. ú. Krčín, ul. Příčná
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/19 - Flash Příloha: RM 371 - 3/19 - Flash

Město Nové Město nad Metují obdrželo od firmy ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice
žádost o vyjádření ke stavbě „IE-12-2006278 - Nové Město n.M., Krčín výměna TS NA_0485“. Jedná se o výstavbu
nové trafostanice TS NA_0485, 630 kVA na pozemku p. p. č. 645/66 k. ú. Krčín ve vlastnictví města, která nahradí
nevyhovující stávající TS NA_0485 250 kVA - Nové Město nad Metují - Krčín. Nová trafostanice bude umístěna ve
vzdálenosti cca 5 m od stávající trafostanice ve směru nadzemního vedení VN na výše uvedeném pozemku. Stávající
podzemní napojení NN bude prodlouženo.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s PD stavby „IE-12-2006278 - Nové Město n.M., Krčín výměna TS NA_0485.“a pověřit OMM k vydání
vyjádření.
Odůvodnění:
Ke stavbě nebyly odbornými útvary vzneseny žádné námitky. Stávající trafostanice bude demontována a nová bude
umístěna o 5 m dále ve směru vedení o cca 5 m blíže k hranici pozemku. U nové trafostanice nebudou potřeba
kotevní lana, jejím posunem k hranici se zvětší volná plocha pozemku, který však nelze využít ke stavebním účelům z
důvodů umístění podzemního vedení NN.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 371- 15957/17,
(uložen úkol číslo 22286).
RM souhlasí s PD stavby „IE-12-2006278 - Nové Město n.M., Krčín výměna TS NA_0485“a pověřuje OMM k vydání vyjádření,
ve znění přílohy č. RM 371 - 3/19.
RM 371 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Manželé H. - zřízení sjezdu na pozemku p. p. č. 676/1 v ul. Na Kopci, k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/20 - Flash Příloha: RM 371 - 3/20 - Flash

Na podatelnu MěÚ byla podána žádost o povolení zřízení nového dopravního připojení sousední nemovitosti. Jedná
se o napojení pozemků p. p. č. 638/1 (orná půda), 638/15 (zahrada) a 1143 (jiná plocha), k. ú. Krčín v SJM, na
kterých je žadatelům zpracovávána projektová dokumentace pro novostavbu RD, na místní pozemní komunikaci v ul.
Na Kopci, p. p. č. 676/1 (ostatní komunikace) ve vlastnictví města. Pro zřízení sjezdu a napojení se na přilehlou místní
komunikaci je zapotřebí zrušit v daném místě pás zeleně a přizpůsobit danému využití skladbu chodníkového tělesa.
Sjezd byl zástupcem PČR DI Náchod povolen bez námitek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s povolením zřízení nového dopravního připojení na p. p. č. 676/1 (ostatní komunikace) pro plánovanou
novostavbu RD manželů H. Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem a manželi H.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: ORM souhlasí se zřízením nového dopravního připojení (sjezdu) na pozemku p. p. č. 676/1
vzhledem k tomu, že žadatelé nemají žádnou jinou možnost. Navrhujeme uzavření Smlouvy o právu provést stavbu,
ve které bude smluvně stanoven požadavek na nový sjezd nacházející se na pozemku ve vlastnictví města. Smlouva
bude podkladem pro stavební řízení. Ostatní stanoviska viz příloha č. RM 371 - 3/20.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 371- 15958/17,
(uložen úkol číslo 22287).
RM souhlasí s povolením zřízení nového dopravního připojení na p. p. č. 676/1 (ostatní komunikace) pro plánovanou
novostavbu RD manželů H. RM pověřuje ST k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a souhlasí s vyjádřením města jako
vlastníka pozemku - vše ve znění přílohy č. RM 371 - 3/20.
RM 371 Souhlasí.
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3.21 Žádost o předběžný souhlas Nového Města nad Metují jako vlastníka pozemku k trvalému umístění
gravitační retenční jímky v p. p. č. 2069/14, k. ú. NMnM
Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/21 Příloha: RM 371 - 3/21

Identifikace:

Zástupce Střední a základní školy, Nové Město nad Metují, se sídlem Husovo náměstí 1218, 549 01 Nové Město nad
Metují, požádal o předběžný souhlas s trvalým umístěním gravitační retenční jímky o rozměrech cca 1x1 m, případně
o průměru cca 1 m, s hloubkou cca 1,5 m na tlakové přečerpávání splaškové vody a současně na umístění
přívodního a odvodního přetlakového potrubí o průměru min. 80 mm v nezámrzné hloubce. Přesné údaje o umístění a
rozměrech budou doplněny po vyhotovení projektu pro připojení budovy č. p. 1035 na čističku odpadních vod v ul.
Českých bratří. Gravitační jímka vč. přívodního a odvodního potrubí budou umístěny v zeleni p. p. č. 2069/14 v k. ú.
Nové Město nad Metují ul. Českých bratří.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se záměrem trvalého umístění gravitační retenční jímky v p. p. č. 2069/14, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanovisko dotčených Oddělení a Odborů:
ORM: Nemáme námitek proti umístění gravitační retenční jímky a přívodního a odvodního potrubí. Žadatel nemá jinou
možnost. V tuto chvíli se jedná pouze o předběžný souhlas z důvodu zadání zpracování projektové dokumentace.
Požadujeme předložení projektové dokumentace k projednání. Vyjádření pro potřeby příslušného stavebního řízení
bude vydáno až po projednání předložené projektové dokumentace.
OMP: Předpokládáme, že se jiné vhodnější řešení není a proto nemáme námitky. Odkanalizování objektu
považujeme za prioritu a poskytnutí pozemku p. p. č. 2069/14 v k. ú. Nové Město nad Metují za to nejmenší, co proto
může město udělat. Doporučuji ošetřit po dokončení smlouvou o věcném břemeni (GP podmínkou), předpokládáme,
že to bude požadavek KHK, který objekt vlastní, nebo alespoň vložit do digitální technická mapa města.
TS: Z hlediska TS nemám připomínek, pouze při realizaci stavby dojde ke styku se zemním vedením kabelů VO. To
musíme pohlídat.
OŽP: Navržené řešení je v souladu s platnou legislativou a je to prakticky jediné možné řešení současného
protiprávního stavu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 371- 15959/17,
(uložen úkol číslo 22288).
RM souhlasí se záměrem trvalého umístění gravitační retenční jímky o rozměrech cca 1x1 m, případně o průměru cca 1 m, s
hloubkou cca 1,5 m na tlakové přečerpávání splaškové vody a současně na umístění přívodního a odvodního přetlakového
potrubí o průměru min. 80 mm v nezámrzné hloubce v pozemku p. p. č. 2069/14 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Českých
bratří za podmínky, že žadatel Střední a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, 549 01 Nové Město
nad Metují, předloží zpracovanou projektovou dokumentaci a požádá vlastníka, tj. město Nové Město nad Metují, o vyjádření
k příslušnému stavebnímu řízení, které bude stanovovat podmínky s umístěním stavby v pozemku.
RM 371 Souhlasí.
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3.22 Terminál Rychta - zpracování PD - varianty řešení
Zdroj. dokum.: RM 371 - 3/22

Identifikace:

Informace MST a vedoucího OMM, které byly předloženy přímo na jednání RM, tj. mimo rozeslanou pozvánku na
jednání RM 371. Dne 04.05.2017 se uskutečnila pracovní schůzka se zpracovatelem PD a z tohoto jednání vyplynuly
určité otázky k dalšímu zpracování PD. Otázky se týkají sociálního zařízení v nové hale pro veřejnost v návaznosti na
stávající veřejné WC, které jsou umístěny naproti pod prodejnou Verner. Další otázkou je, zda se zabývat sociálním
zařízení pro samostatnou provozovnu občerstvení, zda je potřeba umístit úschovnu zavazadel. Dále dochází ke
změnám a stavebním úpravám nástupišť v šířkovém uspořádání.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o předložených variantách a seznámit se s připravovanými stavebními úpravami.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

MST uvedl problematiku a nové skutečnosti, které byly projednány se zpracovateli projektu dne 04.05.2017. Z tohoto
důvodu byly tyto informace operativně předloženy do RM k dalšímu projednání. ARCH dle dnešních standardů je
veřejné WC součástí terminálů. Co se týče objektu prodejny je součástí sociálního zázemí WC, úklid, oddělen dřez od
umyvadla atd. Diskuse se vedla k provozování veřejných WC. Radní se shodli, že místo prodejny bude čekárna, kde
může být umístěn automat na potraviny a nápoje (dle varianty B), zároveň mít v daném objektu stavební připravenost
pro případnou změnu na prodejnu občerstvení v dalších letech. Veřejné WC řešit dle varianty C. Úschovnu zavazadel
doplnit. Přemístěním autobusových označníků se v současné době nezabývat, nechat stávající zaběhnutý stav.
Prověřit možnost zastřešení u nástupišť na „Náchod“ a „Mezilesí“. Představa radních je, aby každé místo, kde je
autobusový označník bylo stanoviště zastřešené.
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 371- 15960/17
RM souhlasí se zpracováním nové varianty projektové dokumentace E, která vychází z předložených variant dispozičního
uspořádání a vybavení nové haly v rámci projektu Terminálu Rychta.
RM 371 Souhlasí.
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Čl 4

RM 371 - 9.5.2017

Správa nemovitostí

13:35

OMM

4.1 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201
(Int.: OSN/579)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém
rozsahu 38 m2. Jedná se o provozovnu bývalé prodejny galanterie. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami
uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 850
Kč/m2/rok. Jedná se o opakované zveřejnění.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již vícekrát zveřejněn. Při posledním zveřejnění reagoval jeden zájemce, ale po stanoveném termínu
podání nabídek (jeho zájem stále trvá). Cena stanovena dle platné cenové mapy.
Vysvětlení: Petra Kohlová referentka OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz paní Petruželkové k výši nájmu odpověděl vedoucí OSN. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 371- 15961/17,
(uložen úkol číslo 22289).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v
celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 850 Kč/m2/rok.
RM 371 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Smlouva o dílo č. 102/2017
Identifikace:

(Int.: OSN/580) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/2 - Flash Příloha: RM 371 - 4/2 - Flash

Smlouva o dílo č. 102/2017 na provedení zpevněné komunikace ze zámkové dlažby u objektu č. p. 1424, MSSS
Oáza, ul. T. G. Masaryka v hodnotě 63.162 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou Elisa Tex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 Velký Třebešov, IČO: 05408105.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 102/2017.
Odůvodnění:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu do 100 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení se uskutečnilo dle
Pravidel pro zakázky na OSN. OSN předkládá ke schválení SOD na provedení realizace. Jedná se o plánovanou
položku Plánu oprav na kterou je plánováno 140 tis. Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je připravena dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 371- 15962/17,
(uložen úkol číslo 22290).
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 102/2017 na provedení zpevněné komunikace ze zámkové dlažby u objektu č. p. 1424,
MSSS Oáza, ul. T. G. Masaryka v hodnotě 63.162 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
Elisa Tex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 Velký Třebešov, IČO: 05408105, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/2, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.
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4.3 Smlouva o dílo č. 103/2017
Identifikace:

(Int.: OSN/581) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/3 - Flash Příloha: RM 371 - 4/3 - Flash

Smlouva o dílo č. 103/2017 na provedení zpevněné komunikace mlatového chodníku u objektu MŠ Na Františku v
hodnotě 86.394 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Čeremoš HK s.r.o.,
Černožice 170, 503 04 Černožice, IČO: 25987160.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 103/2017.
Odůvodnění:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu do 100 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení se uskutečnilo dle
Pravidel pro zakázky na OSN. OSN předkládá ke schválení SOD na provedení realizace. Jedná se o plánovanou
položku Plánu oprav (Revitalizace zahrady) na kterou je plánováno 300 tis. Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je připravena
dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 371- 15963/17,
(uložen úkol číslo 22291).
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 103/2017 na provedení zpevněné komunikace mlatového chodníku u objektu MŠ Na
Františku v hodnotě 86.394 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Čeremoš HK s.r.o.,
Černožice 170, 503 04 Černožice, IČO: 25987160, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Výpověď z nájemní smlouvy prostor pro podnikání
Identifikace:

(Int.: OSN/582) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/4 - Flash Příloha: RM 371 - 4/4 - Flash

Výpověď z nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p.14, ul. Komenského, podaná nájemcem p. Miroslavem Černým,
V Aleji 1376, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 14543184. Jedná se o prostory kanceláře a výpovědní lhůta počíná
běžet ode dne 01.05.2017. Dle smlouvy o nájmu je výpovědní lhůta 3 měsíční. Ukončení nájmu se předpokládá dne
01.08.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podanou výpověď nájemní smlouvy prostor pro podnikání.
Odůvodnění:
Výpověď z nájemní smlouvy je podána v souladu s touto smlouvou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 371- 15964/17,
(uložen úkol číslo 22292).
RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání (prostor kanceláře) v objektu č. p.14, ul. Komenského, podaná
nájemcem p. Miroslavem Černým, V Aleji 1376, Nové Město nad Metují, IČO: 14543184. RM dále ukládá OSN zveřejnit
záměr pronájmu předmětného prostoru pro podnikání, a to za standardních podmínek s určením minimální nabídkové ceny
dle platné cenové mapy, vč. přiměřené inzerce.
RM 371 Ukládá.
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4.5 Obsazení bytu - ul. Komenského, č. p. 17, bytová jednotka č. 3 (byt zvláštního určení)
Identifikace:

(Int.: OSN/583) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/5 - Flash Příloha: RM 371 - 4/5 - Flash

Jedná se o obsazení bytu v č. p. 17, ul. Komenského, bytová jednotka č. 3 (byt je prioritně určen pro osoby se
zdravotním handicapem). S obsazením bytu souhlasila Bytová komise na svém jednání dne 12.04.2017, s tím, že se
ukončí Nájemní smlouva se stávajícím nájemcem bytu (sl. J. H.) ke dni 30.06.2017, kdy končí nájem na dobu určitou
a následně se uzavře smlouva nová se žadatelem o městský byt (manželé M. a H. J.). Žadatele nejsou osobami se
zdravotním postižením. Žadatel souhlasí s pronájmem bytové jednotky č. 3 v předmětném domě a stávající nájemce
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy. Smlouva s novým nájemcem bude na dobu 3 měsíců a bude se ve stejném
intervalu prodlužovat. V případě potřeby může bytová komise flexibilně reagovat na případnou žádost zdravotně
postižené osoby.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s obsazením bytové jednotky č. 3 v objektu č. p. 17, ul. Komenského.
Odůvodnění:
V bytové jednotce č. 3 v domě zvláštního určení končí dnem 30.06.2017 stávajícímu nájemníkovi (pí J.) nájem na
dobu určitou. Žadatel o městský byt (manželé J.) má zájem o pronájem této bytové jednotky, a to i za podmínky, že
bude smlouva uzavírána na dobu určitou - 3 měsíce. Vzhledem k tomu, že v dohledné době není znám žádný
zájemce se zdravotním postižením, doporučuje OSN souhlasit s výše uvedeným obsazením bytové jednotky.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 371- 15965/17,
(uložen úkol číslo 22293).
RM souhlasí s obsazením bytové jednotky č. 3 v objektu č. p. 17, ul. Komenského, za následujících podmínek. Nájemné
smluvní, smlouva na dobu určitou - 3 měsíce. Obsazení bytové jednotky bude provedeno v souladu se zápisem Bytové
komise č. 132 ze dne 12.04.2017.
RM 371 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 VŘ - Rekonstrukce el. instalace ŠJ Komenského
Identifikace:

(Int.: OSN/584) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/6 - Flash Příloha: RM 371 - 4/6 - Flash

Dne 02.05.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 03.05.2017 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce el. instalace ŠJ Komenského“. Hodnotící komise předkládá
RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD č. 106/2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 300 tis. Kč, rozdíl mezi
vysoutěženou cenou a návrhem plánu oprav bude kryt z rozpočtu OSN (položka Nákup hlásičů CO2 - úspora)
Smlouva o dílo je připravena dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Upozornění pí Petruželkové na nejasnosti v přílohách - konkrétně u DPH. Bylo vysvětleno a překlep opraven.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 371- 15966/17,
(uložen úkol číslo 22294).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce el. instalace ŠJ Komenského“, uchazeči EVT elektro s.r.o.,
Václavická 1179, 547 01 Náchod, IČO: 27472621, za nabídkovou cenu 303.368 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č.
106/2017 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EVT elektro s.r.o., Václavická 1179, 547 01 Náchod,
IČO: 27472621, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Souhlasí.
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4.7 VŘ - Přístřešek na kola u MSSS OÁZA
Identifikace:

(Int.: OSN/585) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/7 - Flash Příloha: RM 371 - 4/7 - Flash

Dne 02.05.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 03.05.2017 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Přístřešek na kola MSSS OÁZA“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD č. 41/2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 150 tis. Kč. Rozdíl mezi
vysoutěženou cenou a návrhem plánu oprav bude kryt z rozpočtu OSN (položka Komunikace OÁZA - úspora).
Smlouva o dílo je připravena dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - nabídková cena za přístřešek na kola v MSSS Oáza se jí zdá vysoká. OSN - nabídka byla i v 1.
kole VŘ nejnižší, šlo o opakování soutěže a opět jde o nejnižší cenu. V další diskusi bylo vysvětleno, k čemu všemu
bude přístřešek sloužit a kde bude umístěn. Bylo vysvětleno i financování a také to, proč dostal přístřešek přednost
např. před dalšími chodníky v areálu.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 371- 15967/17,
(uložen úkol číslo 22295).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Přístřešek na kola MSSS OÁZA“, uchazeči Václav Daněk, Nábřežní 195, 517 01
Solnice, IČO: 41250257, za nabídkovou cenu 227.847 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 41/2017 na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Václav Daněk, Nábřežní 195, 517 01 Solnice, IČO: 41250257, ve znění přílohy č.
RM 371 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 VŘ - Oprava fasády BD č. p. 108, ul. Nádražní
Identifikace:

(Int.: OSN-573) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/8 - Flash Příloha: RM 371 - 4/8 - Flash

Dne 05.04.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, dne 03.05.2017 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava fasády BD č. p. 108, ul. Nádražní". Hodnotící komise předkládá RM
protokol z otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky, ne/schválit SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 4 nabídky. V rozpočtu OSN je na tuto akci schváleno 500 tis. Kč, rozdíl mezi vysoutěženou a
plánovanou částkou bude kryt z rozpočtu OSN (Střecha Pavlátova louka - úspora). Smlouva o dílo je připravena dle
vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 371- 15968/17,
(uložen úkol číslo 22310).
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády BD č. p. 108, ul. Nádražní" firmě MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01
Náchod - Staré Město, IČO: 28820266, za nabídkovou cenu 603.868,61 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod - Staré Město, IČO:
28820266, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Souhlasí.
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4.9 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:

(Int.: OSN/586) Zdroj. dokum.: RM 371 - 4/9 - Flash Příloha: RM 371 - 4/9 - Flash

Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p.313 a b. j č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních
podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2017 do dne 31.05.2018, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc. Organizace
Domov Dědina nyní užívá výše uvedené bytové jednotky a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým
mentálním postižením.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek s organizací Domov Dědina.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu dvou bytových jednotek, kdy toto není řešeno dodatkem ke stávající smlouvě, ale
vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 371- 15969/17,
(uložen úkol číslo 22296).
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p.313 a b. j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) s organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek
na dobu určitou ode dne 01.06.2017 do dne 31.05.2018, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc, k poskytování služby chráněného
bydlení.
RM 371 Souhlasí.
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Školství, kultura a sport

14:30

OSKS

5.1 Jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 5/1 - Flash Příloha: RM 371 - 5/1 - Flash

Dne 26.04.2017 se uskutečnilo konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola
Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod. Zápis z konkurzního řízení viz příloha č. RM 371 - 5/1.
K rozhodnutí:
Jmenovat ředitele/ku Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 371- 15970/17
RM v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 26.04.2017, jmenuje paní Mgr. Pavlu
Smolovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, a to s účinností ode dne 01.08.2017 a pověřuje ST podpisem příslušných dokumentů.
RM 371 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Jmenování ředitele/ky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 5/2 - Flash Příloha: RM 371 - 5/2 - Flash

Dne 26.04.2017 se uskutečnilo konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Rašínova 600. Zápis z konkurzního řízení viz příloha č. RM 371 - 5/2.
K rozhodnutí:
Jmenovat ředitele/ku Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 371- 15971/17
RM v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 26.04.2017, jmenuje paní Bc. Petru
Minárikovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, a to
s účinností ode dne 01.08.2017 a pověřuje ST podpisem příslušných dokumentů.
RM 371 Jmenuje.
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5.3 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy Smetanovské dny 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 5/3 - Flash Příloha: RM 371 - 5/3 - Flash

RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na akci 34. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2017" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru
Kácov.
K rozhodnutí:
Ne/schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na
akci 34. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2017" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh").
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 371- 15972/17
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci 34.
ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2017" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov, ve znění přílohy č.
RM 371 - 5/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy - Festival
filmové a televizní komedie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 5/4 - Flash Příloha: RM 371 - 5/4 - Flash

RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na 39. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie 2017.
K rozhodnutí:
Ne/schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 39.
ročník Festivalu české filmové a televizní komedie 2017.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh").
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 371- 15973/17
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 39.
ročník Festivalu české filmové a televizní komedie 2017, ve znění přílohy č. RM 371 - 5/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 371 Schvaluje.
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5.5 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - MKN
Zdroj. dokum.: RM 371 - 5/5 - Flash Příloha: RM 371 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Ředitelka MKN žádá RM o schválení přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč od firmy Nutricia DEVA, a.s. se sídlem
Gen. Klapálka 519, Nové Město nad Metují, na akci "Pasování čtenářů na rytíře krásného slova", která proběhne v
květnu 2017. Dále žádá ředitelka MKN o schválení přijetí věcného daru od stejného dárce ve formě dětských
přesnídávek pro dětské účastníky výše uvedené akce.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s přijetím finančního a věcného daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 371- 15974/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Městskou knihovnu Nové Město nad Metují ve výši 5.000 Kč od firmy Nutricia
DEVA, a.s. se sídlem Gen. Klapálka 519, Nové Město nad Metují, na akci "Pasování čtenářů na rytíře krásného slova".
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro Městskou knihovnu Nové Město nad Metují ve formě dětských přesnídávek od firmy
Nutricia DEVA, a.s. se sídlem Gen. Klapálka 519, Nové Město nad Metují, na akci "Pasování čtenářů na rytíře krásného
slova".
RM 371 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 371 - 5/6 - Flash Příloha: RM 371 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Ředitel MMUZ žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím" o
souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Podpora činnosti
turistických a informačních center“ na realizaci projektu s názvem "Toulky naším krajem". MMUZ žádá o částku 55 tis.
Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 371- 15975/17
RM souhlasí s podáním žádosti Městského muzea Nové Město nad Metují, o grant z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje "Podpora činnosti turistických a informačních center" na realizaci projektu s názvem "Toulky naším
krajem".
RM 371 Souhlasí.
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5.7 Žádosti o souhlas s přijetím finančních darů - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 5/7 - Flash Příloha: RM 371 - 5/7 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určených
finančních darů na podporu a účast Novoměstské filharmonie na přehlídce v Budapešti následovně: Dar ve výši 700
Kč od MUDr. B. H.; dar ve výši 3.000 Kč od paní M. B. a dar ve výši 35.000 Kč od firmy LM Assistent, s.r.o., Dřevařská
906, 500 03 Hradec Králové.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 371- 15976/17,
(uložen úkol číslo 22297).
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 700 Kč od MUDr. B. H. a daru ve výši 3.000 Kč od paní M. B., na účast Novoměstské
filharmonie na přehlídce v Budapešti a s přijetím finančního daru ve výši 35.000 Kč od firmy LM Assistent, s.r.o., Dřevařská
906, 500 03 Hradec Králové, účelově určeného na podporu Novoměstské filharmonie.
RM 371 Souhlasí.
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Finance

14:35

OF

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 371 - 6/1 - Flash Příloha: RM 371 - 6/1 - Flash

Identifikace:

Schválení likvidace, vyřazení majetku z účetní evidence a bezúplatného převodu - viz příloha č. RM 371 - 6/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 371- 15977/17,
(uložen úkol číslo 22298).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a "ZŠ a MŠ Krčín" a bezúplatný převod
nepotřebného majetku města na MSSS Oáza, ve znění přílohy č. RM 371 - 6/1.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost o finanční podporu - U nás na zámku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 6/2 - Flash Příloha: RM 371 - 6/2 - Flash

Pan Daniel Šafr jako jednatel společnosti SAVAGE COMPANY s.r.o., Komenského 314, 547 01 Náchod, žádá RM o
podporu kulturní a společenské události U nás na zámku, která se uskuteční dne 24.06.2017 v areálu zámku v
Novém Městě nad Metují, ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o minifestival původně pořádaný v Náchodě, v současnosti již 3.
rokem se koná v Novém Městě nad Metují. Podrobnosti viz příloha č. RM 371 - 6/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit poskytnutí daru nebo dotace.
Odůvodnění:
OF: Poskytnutí finančního daru do 20 tis. Kč je kompetenci RM. Společnosti SAVAGE COMPANY s.r.o. byla dotace
na tuto akci poskytnuta v roce 2015 ve výši 5 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 371- 15978/17,
(uložen úkol číslo 22299).
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč společnosti SAVAGE COMPANY s.r.o., Komenského 314, 547 01
Náchod, jako ocenění za pořádání tradiční kulturní a společenské akce U nás na zámku, která se uskuteční dne 24.06.2017.
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 3319 o částku 20 tis. Kč v položce dotace a dary. Navýšení bude pokryto přesunem
prostředků z § 2143 - cestovní ruch.
RM 371 Schvaluje RU.
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6.3 Odvod z fondu investic MŠ Rašínova
Identifikace:
Ředitelka MŠ Rašínova navrhuje odvod z fondu investic školky do rozpočtu města v souvislosti s realizací akce
„Oprava šaten a WC - MŠ Rašínova“ zajišťované prostřednictvím OSN.
K rozhodnutí:
Ne/schválit odvod z fondu investic a doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
Stanovisko OSN: Na základě požadavku vedení MŠ Rašínova, došlo k přehodnocení akce: „Oprava šaten a WC - MŠ
Rašínova“. V původním zadání se kalkulovalo pouze s výměnou šatních dělících příček pomocí sádrokartonových
desek a částečnou úpravou WC v přízemí hlavní budovy školy. Uvažované náklady, dle plánu oprav na rok 2017,
činily 58.000 Kč, vč. DPH. Převedení finančních prostředků souvisí s požadovanou, komplexní rekonstrukcí šaten, s
dělícími příčkami z desek pórobetonových, opravu truhlářských prvků, výměnu podlahové krytiny, nátěry, malby a
drobné elektroinstalační práce. Dále pak jde o celkovou rekonstrukci WC, včetně výměny zařizovacích předmětů.
Předpokládané finanční náklady, na tento rozsah prací, odhadujeme na 170.000 Kč, bez DPH.
Stanovisko OF: V souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může
zřizovatel uložit odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. Tento odvod bude sloužit k financování většího
rozsahu prací v MŠ Rašínova, než bylo původně předpokládáno.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 371- 15979/17,
(uložen úkol číslo 22300).
RM schvaluje odvod z fondu investic MŠ Rašínova ve výši 140 tis. Kč do rozpočtu města v souvislosti s realizací akce Oprava
šaten a WC - MŠ Rašínova zajišťované prostřednictvím OSN. RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příjmů rozpočtu v §
3111 - MŠ Rašínova - odvod fondu investic ve výši 140 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena výdajová strana rozpočtu v §
3111 - položka údržba (investice, revize, ...) školství.
RM 371 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Odpis pohledávky - dlužník p. Josef Branda
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 6/4 - Flash Příloha: RM 371 - 6/4 - Flash

OF předkládá žádost o odepsání nevymahatelné pohledávky v celkové výši 8.728 Kč za zesnulým, p. Josefem
Brandou, Nové Město nad Metují z účetnictví - viz příloha č. RM 371 - 6/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit odepsání pohledávky.
Odůvodnění:
Odpis dluhu do 20 tis. Kč je dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů v kompetenci RM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 371- 15980/17,
(uložen úkol číslo 22301).
RM schvaluje odepsání nevymahatelné pohledávky za zesnulým, p. Josefem Brandou, Nové Město nad Metují, za
neuhrazené nájemné za r. 2011 a fakturu z r. 2011 v celkové výši 8.728 Kč z účetnictví, ve znění přílohy č. RM 371 - 6/4.
RM 371 Schvaluje.
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6.5 Žádost TS o souhlas na vysoutěžení a nákup mulčovacího zařízení za traktor
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 6/5 - Flash Příloha: RM 371 - 6/5 - Flash

Po vysoutěžení 2 ks komunálních vozidel v ceně 2x 992.000 Kč zbývá v rozpočtu TS na § 3745, položce Dovybavení
TS - (2 komunální vozidla), částka 316.000 Kč. TS žádají o schválení využít této částky na nákup přídavného
mulčovacího zařízení za traktor. Při mulčování zůstává travní hmota rozmělněna na zemi, odpadá hrabání, nakládání
a odvoz posečené trávy a tím vzniknou kapacitní a finanční úspory.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s využitím částky 316.000 Kč z § 3745, položky Dovybavení TS - (2 komunální vozidla) na nákup
přídavného mulčovacího zařízení za traktor.
Odůvodnění:
OF: V případě schválení bude text u položky Dovybavení TS o toto zařízení rozšířen.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 371- 15981/17,
(uložen úkol číslo 22302).
RM souhlasí s využitím částky 316.000 Kč z § 3745, položky Dovybavení TS - (2 komunální vozidla) na vysoutěžení a nákup
mulčovacího zařízení za traktor.
RM 371 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí z.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 6/6 - Flash Příloha: RM 371 - 6/6 - Flash

Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8. Podrobnosti viz příloha č. RM 371 - 6/6.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí z.s.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV: Za OSV doporučuji provoz Linky bezpečí, z. s., podpořit částkou 10 tis. Kč.
Vyjádření OF: Z rezervy na dary a dotace města nebyla dočerpána částka 8 tis. Kč. V případě dotace nebo daru
schválení může být částka z této položky uhrazena. V případě vyšší částky musí být bude provedeno rozpočtové
opatření. Spolku Linka bezpečí byly poskytnuty příspěvky ve výši 2 tis. Kč v letech 2012 a 2013. Nedoporučuji
rozšiřovat seznam příjemců podpory o další subjekt, který má navíc celostátní působnost.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Radní odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč, a to formou daru.
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 371- 15982/17,
(uložen úkol číslo 22303).
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč společnosti Linka bezpečí z. s., Ústavní 95, Praha 8, jako ocenění
za soustavnou a dlouhodobou činnost v sociální oblasti.
RM 371 Schvaluje.
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6.7 Žádost "Milosrdných bratří" o finanční příspěvek na vyčištění a renovaci klášterních hodin
(PŘESUNUTO do RM 373)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 6/7 - Flash Příloha: RM 371 - 6/7 - Flash

Br. Martin Richard Macek, provinční delegát, jménem Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří žádá o finanční příspěvek na vyčištění a renovaci klášterních hodin. Kostel je nyní opět důstojnou
dominantou ul. Komenského a celého Nového Města nad Metují. Věžní hodiny slouží primárně pro orientaci občanů,
proto by bylo dobré, aby ukazovaly správný čas. Náklady na renovaci věžních hodin nemohly být pokryty z krajské
dotace, o kterou bylo žádáno v rámci rekonstrukce fasády. Podrobnosti viz příloha č. RM 371 - 6/7.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku na vyčištění a renovaci klášterních hodin.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z rezervy na dary a dotace města nebyla dočerpána částka 8 tis. Kč. V případě schválení bude muset
být schváleno poskytnutí dotace i příslušné rozpočtové opatření: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace
Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, Brno ve výši 60 tis. Kč. RM
doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace na opravu kostelních hodin ve výši 60 tis. Kč. Částka bude
pokryta přesunem z § 3222 - kulturní památky - položky program regenerace - příspěvky na obnovu památek, která
nebude dočerpána.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Po obsáhlé diskusi radních bylo rozhodnuto o přesunutí rozhodnutí o žádosti. Radní se shodli, že ve městě je několik
veřejně viditelných hodin na věžích i na jiných objektech, nejsou ve vlastnictví města a měla by to především být
starost jejich vlastníků. Radní se shodli, že bude třeba oslovit žadatele, aby upřesnil svou žádost, uvedl celkový
předpokládaný rozpočet akce a uvedl svůj předpokládaný podíl na akci. Na základě těchto skutečností pak město
usoudí, zda žádosti vyhoví a v jaké výši by byl případný příspěvek města.
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Různé

15:00

7.1 Žádost Akademické týdny, o. p. s., o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické týdny v roce 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 7/1 - Flash Příloha: RM 371 - 7/1 - Flash

Ředitel společnosti Akademické týdny, o. p. s., pan Ing. Julius Kahanec, žádá RM o zapůjčení pódiových dílů (12 ks)
pro Akademické týdny 2017, které se uskuteční ve dnech 29.07. - 06.08.2017 na chatě Horalka ve Sněžném. Žádost
viz příloha č. RM 371 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) společnosti Akademické týdny, o. p. s.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Pódium je na tento termín volné. Pokud RM schválí zapůjčení, požaduji, aby si společnost
Akademické týdny, o. p. s., zajistila dopravu a naložení pódia.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 371- 15983/17,
(uložen úkol číslo 22304).
RM souhlasí se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) společnosti Akademické týdny, o. p. s., pro využití na akci Akademické
týdny 2017 ve dnech 29.07. - 06.08.2017 na chatě Horalka ve Sněžném.
RM 371 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 29.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2016 - Novoměstský zpravodaj
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 7/2 - Flash Příloha: RM 371 - 7/2 - Flash

Novoměstský zpravodaj se několik let tiskne na recyklovaný papír. Tiskárna Hlávko nabídka tisk na kvalitnější bílý
papír - matnou křídu za stejnou cenu. Fotografie na tomto papíře budou lépe vyznívat a celkově se zvýší kvalita čtení
NZ.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2016.
Odůvodnění:
Celkové zvýšení kvality NZ.
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 371- 15984/17,
(uložen úkol číslo 22305).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2016 - Grafické zpracování a tisk Novoměstského zpravodaje, ve
znění přílohy č. RM 371 - 7/2, a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Jmenování komise k zakázce Centrální nákup el. energie pro město Nové Město nad Metují a město
Nová Paka a další obce a organizace
Identifikace:
Zakázka v režimu zákona č. 134/2016 Sb., nákup el. energie prostřednictvím e-aukce.
K rozhodnutí:
Jmenovat členy a náhradníky komise.
Odůvodnění:
Pan Hladík a Mgr. Černý jmenování z titulu stálých náhradníků v komisi pro "malé zakázky".
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 371- 15985/17,
(uložen úkol číslo 22306).
RM jmenuje tyto členy a jejich náhradníky hodnotící komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k zakázce
"Centrální nákup el. energie pro město Nové Město nad Metují a město Nová Paka a další obce a organizace, které uzavřely
smlouvu o společném zadávání": p. Petr Hable, Ing. Michal Beseda, MBA, Bc. Petr Tyč, Ing. Jiří Kunte, pí Renata
Konvalinová, náhradníci: Ing. Libor Pozděna, Ing. Dagmar Kavanová, Ing. Zdeněk Sucharda, p. Jiří Hladík, Mgr. Lubomír
Černý.
RM 371 Jmenuje.
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7.4 Stížnost Ing. V. Z.
Zdroj. dokum.: RM 371 - 7/4 - Flash Příloha: RM 371 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Stížnost Ing. Z. na šikanózní jednání v souvislosti s vyřizováním stížnosti podané na činnost orgánu ZPF.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí stížnost + sdělení.
Odůvodnění:
RM je předkládána informace o podané stížnosti, kterou Ing. Z. adresoval i RM. Konečná odpověď bude připravena a
RM předložena až po prošetření postupu OŽP na KÚ KHK - podrobnosti viz přílohy č. RM 371 - 7/4.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 371- 15986/17,
(uložen úkol číslo 22307).
RM bere na vědomí stížnost Ing. V. Z. ze dne 24.04.2017 a sdělení, které bylo Ing. V. Z. k této stížnosti odesláno, ve znění
přílohy č. RM 371 - 7/4.
RM 371 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 ZM 120 (18) - program
Identifikace:
Dne 15.06.2017 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 18. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 371- 15987/17,
(uložen úkol číslo 22308).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 120 (18): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 371 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Žádost Spolku Krčín o zapůjčení prodejních stánků a pivních setů na akci "Dobrý den sousedé"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 371 - 7/6 - Flash Příloha: RM 371 - 7/6 - Flash

Žádost Spolku Krčín o zapůjčení 5 ks prodejních stánků a 2 ks pivních setů na akci "Dobrý den sousedé" pořádanou
Spolkem Krčín v sobotu dne 27.05.2017 u objektu Staré školy v Krčíně. Program akce je naplánovaný v čase od
10:00 do 17:00 hodin. Podrobnosti viz příloha č. RM 371 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit se zapůjčením prodejních stánků a pivních setů na akci "Dobrý den sousedé"
pořádanou Spolkem Krčín.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Na požadovaný termín jsou stánky a pivní sety volné. Souhlasím se zapůjčením s tím, že si zajistí
vlastní dopravu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 371- 15988/17,
(uložen úkol číslo 22309).
RM souhlasí se zapůjčením 5 ks prodejních stánků a 2 ks pivních setů na akci "Dobrý den sousedé" pořádanou Spolkem
Krčín v sobotu dne 27.05.2017 u objektu Staré školy v Krčíně.
RM 371 Souhlasí.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 371:

15:07

Příští porada bude: RM 372, 22.5.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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