Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 321 (ve volebním období 15. zasedání) ze dne: 11.5.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 321 :
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 Petr Kubala
11 Ing. Miloš Skalský
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:50
místostarosta (Město)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:15
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:50
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:50
vrchní strážník (Městská policie)
13:05
13:35
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
13:35
13:51
regionálního rozvoje)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:56
16:02
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:56
14:27
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:29
15:21
města)
architekt (Architekt)
14:33
15:22
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:23
15:38
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:02
16:09
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 321 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 321 (ve volebním období 15. zasedání) ze dne: 11.5.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:30
14:15
15:30
16:10
16:25
16:40

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 321 :
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 Petr Kubala
11 Ing. Miloš Skalský
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:50
místostarosta (Město)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:15
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
radní (Rada města)
13:00
16:50
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:50
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:50
vrchní strážník (Městská policie)
13:05
13:35
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
13:35
13:51
regionálního rozvoje)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:56
16:02
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:56
14:27
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:29
15:21
města)
architekt (Architekt)
14:33
15:22
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:23
15:38
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:02
16:09
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 321 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 320) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 320 ze dne 27.4.2015 :

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 308- 13013/14

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

19 165
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Návrh zastřešeného pódia na Husově náměstí

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh ARCH na nové zastřešené pódium dle návrhu ve znění přílohy č. RM 308 - 3/4. RM ukládá
OMM ve spolupráci s ARCH začít projednávat uvedený návrh s Městským klubem Nové Město nad Metují, regenerační
komisí a kulturní komisí. Výsledky včetně ekonomické rozvahy pro pořízení nového podia předložit RM.
Plnění:
Splněno. Výsledky včetně ekonomické rozvahy pro pořízení nového podia jsou předloženy v RM 321.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13170/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 406
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

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

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

Usneseni:: RM žádá KREG o předložení návrhu kterých objektů (hodnotných nemovitostí) by se měl fond týkat, a to vč. představy
o kritériích, podle kterých by se stanovovalo pořadí priorit a nároků na podporu z takového fondu.
Plnění:
Státní památková péče má úkol, který je rozpracován a žádá o prodloužení do 30.9.2015. RM 321 schválen nový
termín: 29.9.2015 (Rozpracovanost úkolu.)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13273/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 583
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

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

Usnesení komise KREG č. 2/2015 - zpracování návrhu seznamu památek místního významu

Usneseni:: RM ukládá OVRR - státní památkové péči - zpracování návrh seznamu "památek místního významu" na základě
územně-analytických podkladů a konzultací s Národním památkovým ústavem v Josefově a předložit ho vč. kritérií (viz
usnesení č. RM 312-3170/15).
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Úkol spočívá v tom, že se má vytvořit seznam místních památek, na základě
kterého se vypracuje „návrh dotačního titulu města“. Je třeba pečlivě vypracovat seznam, dle jeho složení (typy
objektů, co je nejvíc třeba) a dle nastudovaných dotačních titulů jiných měst poté navrhnout podmínky, jak by to mohlo
fungovat u nás. V současnosti je zpracovaná pracovní verze seznamu, teď je třeba zahájit terénní šetření (ve
spolupráci s NPÚ) a poté pracovat na konečném seznamu a viz výše. Je to dlouhodobý úkol, termín 11.05.2015 byl
nereálný, termín 30.09.2015 je hodně optimistický, termín 30.11.2015 je reálnější, proto nakonec žádám o termín
plnění dne 30.11.2015. Je třeba to vypracovat tak, aby to bylo možné používat dlouhodobě, tj. vše mít pečlivě
prověřeno, zdůvodněno, zjistit a nastudovat programy jiných měst. RM 321 schválen nový termín: 30.11.2015 (Viz
"Hlášení o plnění úkolu".)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13282/15
19 589
Věc:

Termín: 30.4.2015

Provede: TS = Technické služby
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

30.4.2015

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

Splatný úkol č. 19488 z PVO 199-11308/15 - osvětlení u kontejnerového stání za knihovnou ve Vrchovinách

Usneseni:: RM ukládá TS instalovat osvětlení u kontejnerového stání za knihovnou ve Vrchovinách ve smyslu předloženého
návrhu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 317- 13337/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 666
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Žádost o povolení terénních úprav pronajatého pozemku a zvětšení pronajaté plochy

Usneseni:: RM nesouhlasí s úpravou pronajaté části pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují navezenou stavební
sutí a požaduje odstranění veškeré suti i odpadu v termínu do dne 30.04.2015 a uvedení pozemku do původního stavu
z důvodu, že stavební a demoliční odpady, u kterých nelze jednoznačně prokázat, že neobsahují nežádoucí škodliviny,
nemohou být k terénním úpravám vůbec použity a je nutné je uložit na řízenou skládku. RM vyzývá žadatele, aby
písemně specifikoval typ materiálu, kterým by pozemek zpevnil. RM ukládá OMM následně návrh žadatele, s
vyjádřeními odborných útvarů, RM předložit. Zvětšení plochy pronájmu bude řešeno po vyklizení odpadu s tím, že
OMP provede vyměření plochy v terénu.
Plnění:
Splněno. Nájemce nedodal specifikaci materiálu na zpevnění plochy, ale vyklidil navezenou stavební suť, což
považujeme za vhodnější řešení. Nájemce zatím nepožádal o zvětšení plochy. Navrhujeme tuto část úkol vyřadit.
Předložíme RM až po ujasnění požadavku nájemcem.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13339/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 668
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Zemědělský pacht

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít ode dne 1. května 2015 se zájemcem, p. Alešem Sychrovským, IČO: 627 30 371, bytem
Vršovka 21, 549 01 Nové Město nad Metují, pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu na tyto pozemky: p. p. č.
303/1 o výměře 14 907 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 611/3 o výměře 3341 m2, druh pozemku orná půda a p.
p. č. 612 o výměře 892 m2, druh pozemku orná půda; všechny pozemky v k. ú. Spy, a to za pachtovné ve výši 3 % z
hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú. Spy za 1 m2 s tím, že ke dni 30.04.2015 bude stávající smlouva o nájmu s p. A.
Sychrovským ukončena dohodou.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13340/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 669
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Zemědělský pacht

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít ode dne 1. května 2015 se zájemcem, Podorlickým zemědělským družstvem Ohnišov,
Ohnišov 101, 517 84 Ohnišov, IČO: 474 52 994, pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu na tyto pozemky: p. p. č.
634/2 o výměře 757 m2, druh pozemku orná půda a část p. p. č. 633 o výměře 400 m2, druh pozemku orná půda; oba
pozemky v k. ú. Spy, a to za pachtovné ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú. Spy za 1 m2.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13341/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 670
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Zemědělský pacht

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít ode dne 1. května 2015 se zájemcem, panem Josefem Čápem, IČO: 642 24 937, bytem
Chlístov 22, 518 01 Dobruška, pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku pozemková parcela č. 633
o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda, k. ú Spy, a to za pachtovné ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v k.
ú. Spy za 1 m2.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13355/15
19 682
Věc:

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

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Podání žádostí o grant - Škoda Auto a.s.

Usneseni:: RM schvaluje podání žádostí do grantových programů společnosti Škoda Auto a.s. pro rok 2015, a to na akce „Obnova
stromořadí v ul. Smetanova“, „Nasvětlení přechodu u DPS“ a „Měřič rychlosti v ulici Náchodská“.
Plnění:
Splněno, žádosti byly podány ke dni 29.04.2015.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 317- 13363/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 688
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Řešení dopravního značení v ulici Gen. Klapálka - otáčení kamiónů - žádost Občanského sdružení Větrník

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit realizaci dopravního značení pomocí navrženého dopravního značení č. B4 - Zákaz vjezdu
nákladních automobilů, E7b Směrová šipka a B25 - Zákaz otáčení v ul. Gen. Klapálka a v ul. 28. října ve znění přílohy
č. RM 317 - 3/13.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Řešeno prostřednictvím Opatření obecné povahy. Vyjádření DI Náchod vydáno.
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podána. Dne 14.05.2015 končí 30 denní lhůta
pro podání připomínek. A poté bude znovu vyvěšeno na úřední desce. Cca okolo dne 03.06.2015 nabude právní moci
a poté bude DZ neprodleně realizováno. RM 321 schválen nový termín: 22.6.2015 (Běží lhůty Opatření obecné
povahy.)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13409/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 708
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

1.5.2015

, výchozí:

1.5.2015

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

Žádost o udělení výjimky dle vyhlášky města č. 1/2006 na provoz letní zahrádky - Hotel "U Broučka"

Usneseni:: RM podle ustanovení čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku uděluje výjimku, která umožňuje provoz letní zahrádky - Hotel "U Broučka", Husovo náměstí 1245, Nové
Město nad Metují, na období 01.05.2015 - 30.09.2015 s otvírací dobou od 10:00 - 24:00 hodin. Závaznou podmínkou
výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 1/2006 s tím, že po 22. hodině nebude docházet k narušování
nočního klidu.
Tato výjimka se zároveň uděluje s následujícím postupem při jednotlivých sankcích: 1. Městská policie v rámci vlastní
iniciativy, nebo na základě stížnosti na provoz zařízení po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení daných
podmínek. 2. Pokud shledá městská policie porušení podmínek, při prvním porušení upozorní provozovatele, při
druhém porušení bude vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím porušení bude věc oznámena RM, která
odejme výjimku a tím bude provoz zařízení omezen pouze na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude městská
policie užívat všech sankčních ustanovení dle přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního klidu
fyzické osobě, nebo dá městská policie podnět k zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení
obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování postupovat vždy pouze na základě informací a hodnocení
předložených městskou policií.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13430/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 734
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Prodej pozemků z majetku města - opakovaná žádost

Usneseni:: RM ukládá OMM připravit zveřejnění záměru města prodat pozemky p. p. č. 681/1 o výměře 81m², druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 681/35 o výměře 69 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha a p. p. č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, uvedených na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, vč. zajištění znaleckého posudku na uvedené pozemky.
Plnění:
Splněno. Předkládáme do RM 321.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13432/15
19 736
Věc:

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

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

VŘ - „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“

Usneseni:: RM vylučuje ze zadávacího řízení na akci „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ uchazeče
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jejichž
nabídky byly při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazeny. RM schvaluje zadání veřejné zakázky „Nové Město nad
Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ vítězné firmě NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, na
základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, za vysoutěženou nabídkovou cenu 6.658.074 Kč bez DPH a bez
rezervy, celkem 8.237.769 Kč vč. DPH a vč. rezervy. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové ve znění přílohy č. RM 318 - 3/1 a
pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 15.5.2015

RM 318- 13433/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 737
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Žádost o souhlas ke stavbě "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty v 1. a 2. patře na pozemku p. p. č. 425/1 a 425/2 v

Usneseni:: RM souhlasí se stavbou "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Metují", která obsahuje
i stavbu plynovodní přípojky, elektro přípojky a vodovodní přípojky na pozemku města p. p. č. 2034/23 v k. ú. Nové
Město nad Metují. RM souhlasí se stavbou parkovacích míst na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 318 - 3/2. RM ukládá OMM zpracovat smlouvu o
právu provést stavbu na pozemku města p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město nad Metují a předložit ji RM ke schválení.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Tato smlouva bude vypracována, až postoupí projekční práce a stavebník se
bude chystat podat žádost o územní souhlas a předloží tuto dokumentaci k odsouhlasení městem. V té chvíli bude
vypracována smlouva o právu provést stavby včetně všech podmínek. Nyní je tento krok ještě předčasný. RM 321
schválen nový termín: 7.7.2015 (Smlouva o právu provést stavbu bude vypracována po předložení projektové
dokumentace k územnímu řízení.)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 318- 13436/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 740
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Stanovisko SFDI k autobusové zastávce v ul. 28. října

Usneseni:: RM v kontextu se stanoviskem SFDI projednala navrhované varianty možného řešení požadovaných úprav chodníku a
autobusové zastávky v ul. 28. října. RM konstatuje, že v případě, kdy bude prokázán problém způsobený stavbou
chodníku na nemovitostech, které k němu přiléhají, tak doporučí ZM, po zvážení důvodů technických i finančních, ke
schválení variantu č. 2 navrhovaného řešení dodatečné úpravy provedené investice, která spočívá v provedení úpravy
chodníku a jeho navrácení na původní výškovou úroveň se zachováním zastávky.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. K této záležitosti byla podána stížnost proti vydání Kolaudačního souhlasu a
prohlášení k zamýšlenému řešení. ZM 107 proto uložilo ST připravit do ZM 108 podklady pro odstranění nedostatků při
rekonstrukci chodníku v ul. 28. října a dále zjistit a ZM informovat o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října,
čímž došlo k ohrožení sousedních nemovitostí. RM 321 schválen nový termín: 18.6.2015 (Odložit do rozhodnutí ZM
108.)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 318- 13452/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 753
Věc:

Termín: 30.4.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí:

30.4.2015

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a prodej majetku v evidenci majetku města - OI, ZŠ Malecí , DDM Stonožka a MŠ Na
Františku ve znění přílohy č. RM 318 - 6/1.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13458/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 758
Věc:

Termín: 29.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 29.4.2015

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

Zápis č. 2 z jednání komise pro vyváženou dopravu

Usneseni:: RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání komise pro vyváženou dopravu ve znění přílohy č. RM 318 - 7/6. RM souhlasí
s účastí zastupitele, pana Bc. Jiřího Slámy, jako zástupce města na konferenci "Města s dobrou adresou", která se
uskuteční ve dnech 29. - 30.04.2015 v Olomouci.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13491/15
19 792
Věc:

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

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Výpověď z nájmu nebytových prostor hala HARD

Int: OSN/302
Usneseni:: RM bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor skladu v ocelové montované hale HARD, na st. p. č. 378/2 za
budovou radnice č. p. 6, kterou podal nájemce fy H&H hodinářská, IČO: 47473452 ke dni 30.03.2015 a ukládá OSN
zveřejnit záměr pronájmu tohoto prostoru za standardních podmínek (doba neurčitá, 3-měsíční výpovědní lhůta,
minimální nabídková cena nájmu, přiměřená inzerce).
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 15.5.2015

RM 319- 13497/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 798
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Smlouva o výpůjčce - umístění nové vývěsky úřední desky
Int: OSN/308

Usneseni:: RM souhlasí se uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku st. p. č. 285 o celkové výměře 2,5 m2, za účelem
umístění další vývěsky úřední desky, mezi Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, č. p. 969, IČO: 45317054, jako
"Půjčitelem" a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění
přílohy č. RM 319 - 4/7 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13512/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 807
Věc:

Termín: 30.4.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 30.4.2015

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

Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminály KB

Usneseni:: RM ukládá MST ve spolupráci s OF jednat o možnosti a podmínkách využití 2 platebních terminálů s Komerční
bankou, a.s.
Plnění:
Nový návrh smlouvy na využití 2 platebních terminálů je předložen na jednání RM 321.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13516/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 811
Věc:

Termín: 30.4.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí:

30.4.2015

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

Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení účtů u KB

Usneseni:: RM schvaluje Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů s Komerční bankou, a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969 ve znění přílohy č. RM 319 - 6/6 a pověřuje ST jejich podpisem.
Plnění:
Dodatky smluv byly podepsány.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13524/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 816
Věc:

Termín: 30.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 30.4.2015

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

O2 - Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo VS / 474587

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo VS / 474587 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou O2
Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, ve
znění přílohy č. RM 319 - 7/7 a pověřuje ST jeho podpisem.
Plnění:
Splněno, dodatek podepsán dne 27.04.2015.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13531/15
19 856
Věc:

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

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Žádost o souhlas s dočasným umístěním maringotky, mobilního WC a stavebního materiálu

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným umístěním 1 maringotky, 1 mobilního WC a skládky stavebního materiálu na částech
pozemku parc. č. 878/6 o celkové výměře cca 40 m2 v k. ú. Vrchoviny, druh pozemku ostatní plocha, na dobu cca
duben až srpen 2015, kdy bude Povodí Labe, s. p., provádět opravy břehového opevnění Rozkošského potoka, a to s
podmínkou, že užívané části pozemku budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 15.5.2015

RM 320- 13532/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 857
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Žádost o schválení změny v počtu a druhu mobiliáře - mobilní zahrádka před CHEErS

Usneseni:: RM souhlasí s navýšením počtu mobiliáře o 1 stolek a 3 židličky na celkový počet 4 stolků a 12 židliček na pronajaté
části pozemku pozemková parcela č. 2034/30 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, podle usnesení RM č. 319-13467/15 dne 13.04.2015, s podmínkou
zachování pronajaté výměry 12 m2 (1,3 x 9 m) pozemku a s tím, že žádná konstrukce umístěná na zdi nebude
vyčnívat a bránit bezpečnému pohybu chodců na chodníku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13537/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 862
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.5.2015

, výchozí: 25.5.2015

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

VŘ - Obnova městského opevnění - JV úsek - 2. část, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova městského opevnění - JV úsek - 2. část, Nové Město nad Metují“
firmě APN Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 413.976 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou APN Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00
Praha 4, ve znění přílohy č. RM 320 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 321 schválen nový termín: 25.5.2015 (Vítězný uchazeč byl požádán o
doložení kvalifikačních dokladů před podpisem SOD. Po doložení dojde k podpisu.)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 320- 13538/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 863
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí:

11.5.2015

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

VŘ - Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM se rozhodla zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých
v Novém Městě nad Metují“. RM ukládá ORM vypsat neprodleně tuto veřejnou zakázku znovu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13539/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 864
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.5.2015

, výchozí: 25.5.2015

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

VŘ - Obnova sklepních prostorů č. p. 1238, Základní umělecká škola, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje ze
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova sklepních prostorů č. p. 1238, Základní umělecká škola,
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“ uchazeče Bauch, Navrátil s.r.o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 Nové Město nad
Metují. RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek,
souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova sklepních prostorů č. p. 1238, Základní umělecká
škola, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“ firmě A&C RENTAL s.r.o., Náměstí 336, 549 32 Velké Poříčí, za
nabídkovou cenu 153.177,34 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou A&C RENTAL s.r.o., Náměstí 336, 549 32 Velké Poříčí, ve znění přílohy č. RM 320 - 3/3 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 321 schválen nový termín: 25.5.2015 (Vítězný uchazeč byl požádán o
doložení kvalifikačních dokladů před podpisem SOD. Po doložení dojde k podpisu.)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 320- 13540/15
19 865
Věc:

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

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku pořízení CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nov

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit svolání schůzky všech zainteresovaných ve věci předložené Výzvy a zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku pořízení CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, a to proto, že
navržená Výzva stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky vyšší než je částka schválená v rozpočtu města, což RM
nemůže schválit.
Plnění:
Splněno. Upravená výzva a zadávací dokumentace bude předložena do RM 321.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 15.5.2015

RM 320- 13541/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 866
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Žádost SVJ Klosova č. p. 225 a 226 výměna stávajících pískovcových schodů u hlavního vstupu a uložení silov

Usneseni:: RM souhlasí s výměnou stávajících pískovcových schodů u hlavního vstupu č. p. 225 v ul. Klosova v Novém Městě nad
Metují. Včetně stupně, který byl realizován v roce 2010 v rámci akce „Stavební úpravy komunikace ul. Klosova“ a který
se nachází na p. p. č. 2034/18 v majetku města. RM souhlasí s uložením hlavního silového kabelu do prostoru mezi
nový chodník a stávající okapový chodníček domu č. p. 225, což je p. p. č. 2034/18 v majetku města. RM ukládá ORM
zajistit potřebný souhlas poskytovatele dotace a návazně pak vydání souhlasného vyjádření města, kde budou
uvedeny podmínky pro provedení těchto oprav.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 321 schválen nový termín: 8.6.2015 (Poskytovatel byl požádán o vyjádření
(souhlas), zatím jsme ho ale neobdrželi.)
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 320- 13547/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 868
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Plot u dětského hřiště ve Vrchovinách - podnět OV

Usneseni:: RM bere na vědomí informace o možnostech řešení požadavku OV Vrchoviny na vybudování plotu u dětského hřiště
ve Vrchovinách. RM ukládá OMM projednat s OV Vrchoviny variantu dřevěného plotu, s drátěným plotem RM
nesouhlasí.
Plnění:
S předsedou OV Vrchoviny byla tato záležitost projednána. OV Vrchoviny se dřevěnému plotu nebrání, drátěný plot
navrhli z důvodu nižších nákladů na pořízení. K dalšímu projednání bude předloženo do RM 321.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13549/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 869
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí:

11.5.2015

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

Smlouva o nájmu prostor pro podnikání - č. p. 415
Int: OSN/309

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 415, ul. 28. října mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Mateřskou školou a Základní školou speciální
NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140 ve znění přílohy č. RM 320 - 4/1 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13550/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 870
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Dohoda o užívání vývěsky
Int: OSN/310

Usneseni:: RM schvaluje Dohodu o užívání movité věci (vývěsky) umístěné na zdi objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Volejbalovým
centrem nad Metují, U Zvonice 293, Nové Město nad Metují, IČO: 01190709 ve znění přílohy č. RM 320 - 4/2 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13564/15
19 878
Věc:

Termín: 11.5.2015

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

, výchozí: 11.5.2015

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

Doplnění nového člena partnerského výboru

Usneseni:: RM jmenuje novým členem partnerského výboru: p. Ing. Josefa Vančáka. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 15.5.2015

RM 320- 13571/15
19 883
Věc:

Termín: 11.5.2015

Provede: TS = Technické služby
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 11.5.2015

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

Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu

Usneseni:: RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce VI. Výjimky technické důvody. RM ukládá TS zrealizovat nákup obalované směsi - asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8
50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro opravy komunikací od firmy Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 Machnín 170B Obalovna Červený Kostelec za cenu 1.665 Kč + 21 % DPH (tj. 2.015 Kč vč. DPH) za 1 t.
Plnění:
Splněno. Obalovaná směs - asfaltového betonu (živice) bude odebírána od fy Liberecká obalovna s.r.o. v průběhu
celého roku 2015.
Ze dne:
Závěr:
15.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 321 - 11.5.2015

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Informace z MP

Identifikace:
Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální činností a
s řešenou problematikou Městské policie Nové Město nad Metují (dále jen "MP"). Informace přednesl vrchní strážník
MP p. Petr Kubala.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Kubala vrchní strážník Městská policie

Z podrobnějšího projednání:
Vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují (dále jen „MP“), p. Petr Kubala, byl pozván na jednání RM, aby
radní v krátkosti seznámil s činností odboru - příchod ve 13:05 hodin - úvodem seznámil radní s aktuálním počtem
strážníků MP a informoval o jejich činnosti. Dále se věnoval aktuální dopravní situaci ve městě v kontextu s
realizovanou rekonstrukcí, drogové problematice ve městě, lidem bez domova, krčínskému parku (pěší hlídky - dle
informací "MŠ a ZŠ Krčín" se v této lokalitě situace již zlepšila), reklamním poutačům ve městě (situace se zlepšila),
obecně závazným vyhláškám a Tržnímu řádu (pravidelná kontrola - v minulosti uděleno několik sankcí za nelegální
podomní prodej a nabízení služeb), "šmejdi" - předváděcí akce (lidé volají a též se snaží upozorňovat). MP se
zaměřuje i na jiné věci, které jí ukládá zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a jiné
právní normy. Ing. Maur - ve výčtu činnosti mu chyběl parkovací systém na Husově náměstí - zlepšila se situace nebo
nikoliv? MP - situace se po zavedení parkovacího režimu zlepšila - lidé se to z velké části naučili dodržovat (používání
parkovacích hodin a míst vyhrazených k parkování), přesto samozřejmě k přestupkům dochází. Ing. Maur - otázka ke
kamerovému systému - zveřejnění informace - předejde tomu nějaká kampaň? MST reagoval - bylo to v rozpočtovém
provizoriu - plán byl takový, že by vše započalo letní sezónou - nyní je situace jiná, spuštění cca v měsíci říjnu /
listopadu 2015. Další informace k mobilním tabletům - ideální stav by byl ten, kdyby měla MP stálou službu, která by
vykonávala stálý dohled - v některých jiných městech to sice také funguje na základě mobilních dálkových aplikací,
nicméně stálá služba by byla nejvýhodnější. ST - personální stránka? MP - nyní 9 strážníků vč. vrchního strážníka (je
to na hraně - pokud by někdo onemocněl apod., byl by problém). Další dotaz Ing. Maura ve věci společných hlídek MP
s Obvodním oddělením Policie ČR Nové Město nad Metují. Vrchní strážník aktuální stav vysvětlil a uvedl, že při
plánování těchto společných hlídek činí určité potíže občasný společný výkon služby příslušníků Policie ČR z Nového
Města nad Metují a z České Skalice. V případě že by v budoucnu nebyla možnost využívání těchto společných hlídek
MP s Policií ČR, tak by v nynějším počtu strážníků byl problém udržet nepřetržitý provoz i s využitím přesčasových
hodin. Žádné další dotazy již nebyly, radní poděkovali poslednímu vystupujícímu v rámci procesu představování
jednotlivých odborů a oddělení.
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Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 321 - 11.5.2015

Majetkoprávní úkony

13:30

OMM

2.1 Pronájem části pozemku z majetku města
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/1 - Flash Příloha: RM 321 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře cca 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Záměr
pronájmu byl zveřejněn po dobu 30 dnů (27.03 - 28.04.2015), k záměru jsme neobdrželi žádná vyjádření.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o dalším zveřejnění pronájmu.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v oploceném areálu mezi sběrnou surovin a fy PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o.
Záměr pronájmu zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů. V období 18.03. - 18.04.2015 pozemek pronajat p. L.
jako krátkodobá deponie štěrku, písku a dalšího materiálu pro stavbu kanalizace v ul. Náchodská. Pozemek byl po
skončení tohoto nájmu vyklizen a zarovnán, nájemce vyspravil i příjezdovou cestu, OMP provedlo dne 22.04.2015
kontrolu, stav zdokumentován - viz příloha foto. V současnosti je tedy pozemek upraven a volný, žádný zájemce se na
zveřejnění nepřihlásil, OMP navrhuje zveřejnění na dobu 15 dnů zopakovat.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - jedná se o opakované vyvěšení - v usnesení bude upraveno z navrhovaných 30 dnů na povinných zákonných
15 dnů. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 321- 13572/15,

(uložen úkol číslo 19884).

RM ukládá OMM zveřejnit na dobu 15 dnů, ve znění přílohy č. RM 321 - 2/1, záměr města pronajmout část pozemku
pozemková parcela č. 2176/11 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní lhůtou, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše
nájemného za 1 m2 a rok a příp. požadovanou výměru.
RM 321 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

2.2 Koupě pozemku do majetku města pro vyřešení kanalizace ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/2 - Flash Příloha: RM 321 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Při projednávání umístění zařízení kanalizačního řadu ve Vrchovinách pro domy č. p. 129, 127, 131, 136, 123 a 29
nabídl pro vyřešení problému pan Ing. V. V. městu svoje pozemky p. p. č. 4/2 o výměře 851 m2, druh pozemku
zahrada, p. p. č. 294/2 o výměře 70 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 996 o výměře 331 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, za
cenu 100 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 125.200 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad do katastru
nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitostí. Přílohy: ortofoto mapa, parcely v majetku města, snímek
mapy, technická mapa.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM koupi pozemků.
Odůvodnění:
Odkoupení pozemků by umožnilo vyřešení umístění kanalizačního řadu (spádové a tlakové kanalizace) s
přečerpávací stanicí. Přečerpávací stanice bude umístěna právě na pozemku p. p. č. 4/2 p. Ing. V. Jedná se o
nejpřijatelnější technické řešení při odkanalizování daného území. Každoročně bude provozovatelem prováděna
údržba přečerpávací stanice těžkým vozidlem, které bude zajíždět až k přečerpávací stanici. Příslušné odbory koupi
pozemků doporučují. V případě, že město na cenu nepřistoupí, kupující pozemky městu neprodá.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - informovala o návštěvě pana Ing. V. na MěÚ ve věci návrhu prodeje jeho pozemků za částku ve výši 100
Kč/m2. ST - jedná se o poměrně slušný pozemek - viz ortofoto mapa na prezentaci. Na dotaz Ing. Maura reagoval
vedoucí OMM - napojení stávající kanalizace, neplatí nyní stočné, atd. Poté odsouhlaseno doporučení ZM souhlasit s
koupí pozemku do majetku města.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 321- 13573/15,

(uložen úkol číslo 19885).

RM doporučuje ZM koupit do vlastnictví města od Ing. V. V. pozemky p. p. č. 4/2 o výměře 851 m2, druh pozemku zahrada,
p. p. č. 294/2 o výměře 70 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 996 o výměře 331 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, za cenu 100 Kč/m2
pozemku, tj. za celkovou sjednanou kupní cenu 125.200 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí
ve výši 1.000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitosti ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny bude kupující (město).
Požadovaná cena 100 Kč/m2 pozemku je cenou, kterou prodávající požaduje dle ceníku pro prodej, koupi a směny pozemků
města Nové Město nad Metují v k. ú. Vrchoviny ze dne 22.12.2014.
RM 321 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

2.3 Prodej části pozemku z majetku města v ul. Dobrušská
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/3 - Flash Příloha: RM 321 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Paní P. F. požádala o odkoupení části pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 89 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Krčín,
v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem rozšíření
zahrady a zřízení parkovacího státní z důvodu nedostatečného prostoru na městské příjezdové komunikaci. K žádosti
přiložila geometrický plán č. 738-13/2010 ze dne 03.05.2010 na rozdělení městského pozemku 246/2 o výměře 220
m2 na pozemek p. p. č. 246/2 o výměře 189 m2 a pozemek 246/3 o výměře 31 m2. Podle geometrického plánu je
zřejmé, že žádá o odkoupení části pozemku 246/2 o výměře 189 m2 v k. ú. Krčín viz přílohy: snímek mapy, ortofoto
mapa, geometrický plán, pozemky v majetku města, sítě.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
Příslušné odbory s prodejem pozemku nesouhlasí, protože nepovažují za vhodné prodávat pozemky města před
rekonstrukcí ul. Dobrušská. Dle platného i nově projednávaného Územního plánu Nového Města nad Metují je
požadovaný pozemek v ploše zeleně na veřejných prostranství. Využití pozemku jako zahrady, která by se stala
součástí plochy pro bydlení, je nepřípustné. V plochách veřejné zeleně jsou přípustné účelové komunikace. Proto
rozšíření stávající komunikace i pro případnou potřebu parkování na veřejném prostranství by zřejmě přípustné bylo.
Paní F. vlastní pozemek p. p. č. 236/21 o 703 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Krčín, který je dostatečně
velký jako zahrada i na zbudování parkovacího stání. Ze stejných důvodů není doporučen ani nájem pozemku. Keře
okolo ostříhali TS. OV Krčín prodej části pozemku nedoporučuje.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - dotaz, kdo vlastní okolní pozemky? TAJ - fialovou barvou jsou na prezentovaném snímku
označeny pozemky ve vlastnictví města + ukázal jedinou výjimku "ostatní" (pozn.: na prezentaci v barvě bílé). Poté
odsouhlasen nesouhlas se zveřejněním záměru města prodeje pozemku.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 321- 13574/15
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 189 m2 druh pozemku zahrada v
k. ú. Krčín v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují z důvodu předpokládané
rekonstrukce komunikace v ul. Dobrušská. Požadovaný pozemek se nachází dle platného i nově projednávaného Územního
plánu Nového Města nad Metují v ploše zeleně na veřejných prostranství, tzn., že využití pozemku jako zahrady, která by se
stala součástí plochy pro bydlení, je nepřípustné.
RM 321 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

2.4 Prodej pozemku se stavbou z majetku města v ul. Na Strážnici
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/4 - Flash Příloha: RM 321 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Žadatel, p. J. R. požádal o prodej pozemku stp. č. 301 o výměře 17 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
se stavbou technického vybavení bez čp/če, kterou je bývalá nevyužívaná trafostanice v k. ú. Krčín a v obci Nové
Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. Pozemek sousedí s jeho
nemovitostmi, p. p. č. 43/26 a stavební p. č. 197. Sousední pozemek p. p. č. 43/31 je dalšího žadatele o koupi
pozemku stp. č. 301, p. P. P., který také požádal o odkoupení části pozemku, případně celého i se stavbou bývalé
trafostanice. V současné době je na stavbě bývalé trafostanice umístěno 1 ks veřejného osvětlení, nadzemní vedení
NN a ochranné pásmo sítě el. komunikací. Stavbu, resp. nebytový prostor stavby měl ve výpůjčce p. R. dle OSN do
dne 01.03.2013. Pan R. uvedl, že v minulém roce opravil a natřel venkovní omítku. Přílohy: foto, ortofoto mapa, sítě,
snímek mapy.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru prodat.
Odůvodnění:
Odborné útvary nejsou v zásadě proti prodeji, ale na stavbě jsou umístěny 1 ks veřejného osvětlení, nadzemní vedení
NN a nachází se v ochranném pásmu sítě el. komunikací. Z hlediska Územního plánu Nového Města nad Metují se
stavba na st. p. č. 301 se nachází v ploše bydlení nízkopodlažní. Pan J. R. měl objekt trafostanice vypůjčen na
základě smlouvy o výpůjčce ode dne 01.03.2008 do dne 01.03.2013. Podmínkou smlouvy o výpůjčce bylo provedení
opravy a nátěru fasády, což p. R. učinil. Prodej je nevratné řešení, ale nabízí se ještě možnost využít stavbu bývalé
trafostanice např. jako krčínskou vyhlídkovou věž, případně část pozemku, která není přímo zastavěná stavbou
bývalé trafostanice pronajmout, ovšem bez možnosti tuto část pozemku trvale zastavět. OV doporučuje ponechat
stávající stav.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Vzhledem k tomu, že jsou dva zájemci a dále proto, že je na objektu osvětlení a vedení NN, radní nesouhlasili se
zveřejněním záměru prodat stavbu a pozemek a uložili OMM vyjít vstříc zájemcům případnou další výpůjčkou či
nájmem stavby a pronájmem pozemku.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 321- 13575/15,

(uložen úkol číslo 19886).

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat nemovitost stavební parcelu č. 301 o výměře 17 m2 se stavbou bez
čp/če, protože je na něm umístěn 1 ks veřejného osvětlení, nadzemní vedení NN a ochranné pásmo sítě el. komunikací.
Jedná se o strategicky umístěný objekt, jehož odstranění nebo prodej by mohly pro město znamenat náklady na překládku
umístěných sítí a osvětlení, na které by výtěžek z prodeje nepostačoval. RM ukládá OMM projednat se zájemci možnost
výpůjčky či nájmu stavby a nájmu pozemku.
RM 321 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

2.5 Prodej pozemků z majetku města v ul. Vrchovinská
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/5 - Flash Příloha: RM 321 - 2/5 - Flash
Identifikace:
OMM podle usnesení č. RM 318-13430/15 ze dne 30.03.2015 předkládá RM návrh zveřejnění záměru města, viz
příloha - návrh záměru, prodat zaplocené pozemky v ul. Vrchovinská, a to pozemkovou parcelu č. 681/1 o výměře 81
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 681/35 o výměře 69 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha a dále p. p. č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, uvedené na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují s tím, že cena v místě a čase obvyklá byla stanovena znalcem na částku
300 Kč/m2 pozemku, viz příloha - posudek.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnit záměr města prodat pozemky.
Odůvodnění:
Návrh zveřejnění je zpracován dle usnesení č. RM 318-13430/15 ze dne 30.03.2015 ve smyslu žádosti p. J. R.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní měl výhrady proti prodeji pozemku v daném tvaru.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 321- 13576/15,

(uložen úkol číslo 19887).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemky pozemková parcela č. 681/1 o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, pozemková parcela č. 681/35 o výměře 69 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha a pozemková parcela č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, uvedených na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu záměru města za těchto podmínek: 1. Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2.
Minimální cena je stanovena na 307 Kč za 1 m2 pozemku (cena vč. ceny za znalecký posudek). 3. Nabídka platí pro fyzické i
právnické osoby. 4. Město kupujícímu pozemky předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 5. Platba
nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 6. Poplatek za
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 7. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající. 8. Město
Nové Město nad Metují si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemky.
RM 321 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

2.6 Smlouva o zřízení věcného břemene Na Zadomí
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/6 - Flash Příloha: RM 321 - 2/6 - Flash
Identifikace:
RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 zastoupená na základě plné
moci Ing. I. B. a na základě plné moci pí E. N, žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynovodní
přípojku č. 157440 k č. p. 1094 v ul. Na Zadomí. Žadatel předložila městu smlouvu ozn. č. NET/OSNM/70/2015
PŘÍPOJKA o zřízení věcného břemene pro služebnost inženýrské sítě k pozemku města, zapsanému na LV č. 10001,
označenému pozemková parcela č. 2033/12, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú.
Nové Město nad Metují. Přípojka je vybudovaná a rozsah věcného břemene je stanoven dle geometrického plánu č.
1943-63/2014 ze dne 12.03.2014 v délce 8,88 m a v šířce cca 2 m. OMP navrhuje cenu 200 Kč + DPH v zákonné
sazbě za 1 m2 pozemku zatíženého věcným břemenem služebnosti inženýrské sítě. V případě žadatele je cena 3.552
Kč + DPH v zákonné výši. Přílohy: geometrický plán, návrh smlouvy, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, protože plynovodní přípojka je vybudovaná se souhlasem
města.
Odůvodnění:
Příslušné odbory souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku v místní
komunikaci Na Zadomí pro č. p. 1094. Stavba byla řádně povolena a projednána i s památkovými orgány a
zkolaudována pro investora pí P. D. Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 321- 13577/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19888).

RM souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se sídlem
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, k pozemku v majetku města, zapsanému na LV č. 10001, označenému
pozemková parcela č. 2033/12, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad
Metují v ulici Na Zadomí, a to v rozsahu stanoveném dle geometrického plánu č. 1943-63/2014 ze dne 12.03.2014 pro
vymezení věcného břemene s tím, že cena za zřízení věcného břemene se stanovuje na částku 200 Kč/m2 plochy zatížené
věcným břemenem + DPH v zákonné sazbě, tj. za celkovou cenu 3.552 Kč + DPH v zákonné výši, viz příloha - návrh smlouvy
a pověřuje ST jejím podpisem. Náklady na geometrický plán a návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí
oprávněný z věcného břemene.
RM 321 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

2.7 Zrušení Pravidel pro prodej bytů a domů z vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne 28.04.2011
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/7 - Flash Příloha: RM 321 - 2/7 - Flash
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují dle usnesení č. ZM 48-3235/08 přijatém na řádném a veřejném zasedání dne
24.04.2008 a podle usnesení č. ZM 72-6608-11 ze dne 28.04.2011 má stanovena Pravidla pro prodej bytu a domů z
vlastnictví města Nové Město nad Metují. Vzhledem ke zrušení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a jejich nahrazení novým občanským zákoníkem č. 89/20012 Sb., je třeba uvedená pravidla
zrušit, protože podle nich nelze již postupovat. Dostatečnou náhradou za uvedená pravidla jsou Zásady pro nakládání
s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne 22.12.2014. Příloha: pravidla.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM zrušení Pravidel pro prodej domů a bytů z vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne 28.04.2011.
Odůvodnění:
OSU, PRAV a OMM doporučují zrušení pravidel, protože podle nich již nelze postupovat a dostatečně je nahrazují
Zásady pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne 22.12.2014.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 321- 13578/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19889).

RM doporučuje ZM zrušit Pravidla pro prodej bytu a domů z vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne 28.04.2011, ve
znění přílohy č. RM 321 - 2/7.
RM 321 Doporučuje ZM zrušit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Zrušení Opatření rady města č. 10
Zdroj. dokum.: RM 321 - 2/8 - Flash Příloha: RM 321 - 2/8 - Flash
Identifikace:
RM projednala a schválila dne 25.02.2002 Opatření rady města č. 10 o zásadách pronájmu nemovitostí - budov i
pozemků, bytů, nebytových prostor nebo částí nemovitostí a jiných majetkoprávních úkonů při nakládání s majetkem
města. Vzhledem k organizačním a jiným změnám je třeba toto opatření zrušit bez náhrady. Příloha: opatření.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zrušení Opatření RM č. 10.
Odůvodnění:
OSÚ, PRAV a OMM doporučují zrušení Opatření rady města č. 10, protože podle něho již nelze postupovat. Opatření
není třeba nahrazovat novým vnitřním předpisem.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 321- 13579/15
RM zrušuje bez náhrady Opatření rady města č. 10 ze dne 25.02.2002, ve znění přílohy č. RM 321 - 2/8.
RM 321 Ruší.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 321 - 11.5.2015

Rozvoj

14:15

OMM

3.1 Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku pořízení CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Nové Město nad Metují (Přesun z RM 320 - 3/4)
Zdroj. dokum.: RM 321 - 3/1 - Flash Příloha: RM 321 - 3/1 - Flash
Identifikace:
RM 318 ze dne 30.03.2015 usnesením č. RM 318-13435/15 schválila Příkazní smlouvu na organizaci veřejné zakázky
na pořízení CAS 20 s firmou Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice. RM 320 přijala usnesení č. RM 32013540/15: "RM ukládá OMM zajistit svolání schůzky všech zainteresovaných ve věci předložené Výzvy a zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku pořízení CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, a to
proto, že navržená Výzva stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky vyšší než je částka schválená v rozpočtu
města, což RM nemůže schválit." Na základě výsledků schůzky nyní ORM předkládá RM ke schválení upravenou
výzvu a zadávací dokumentaci (dále jen "ZD") na výše uvedenou veřejnou zakázku zpracovanou Ing. Janem
Tomkem. Předpokládaný termín zahájení dodávky: ihned po podpisu kupní smlouvy, termín dokončení dodávky: 120
dnů od podpisu smlouvy (listopad 2015). Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 4,950 mil. Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit výzvu a ZD na veřejnou zakázku na pořízení CAS 20 zpracovanou Ing. Janem Tomkem.
Odůvodnění:
OMM doporučuje výzvu a ZD schválit.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 321- 13580/15
RM schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na pořízení CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Nové Město nad Metují zpracovanou Ing. Janem Tomkem ve znění přílohy č. RM 321 - 3/1.
RM 321 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Souhlas s uložením potrubí do p. p. č. 597/3, 619/16, 614/2 a 617/1, k. ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 321 - 3/2 - Flash Příloha: RM 321 - 3/2 - Flash
Identifikace:
První novoměstská teplárenská s.r.o. žádá o souhlas se stavbou teplovodu na výše uvedených pozemcích. Jedná se
o předizolované dvojité potrubí, které bude uloženo do výkopů v zeleni, chodnících a komunikaci ve vlastnictví města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se stavbou teplovodů pro PNT s.r.o.
Odůvodnění:
Předchozí stavby teplovodů byly realizovány na základě souhlasu města, nebylo zřizováno věcné břemeno. Bylo
provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které se vkládá do technické mapy města.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Vysvětlena trasa potrubí.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 321- 13581/15,

(uložen úkol číslo 19890).

RM souhlasí se stavbou teplovodů na p. p. č. 597/3, 619/16, 614/2 a 617/1, k. ú. Nové Město nad Metují ve znění přílohy č.
RM 321 - 3/2 a ukládá ORM vydat souhlas v příslušném stavebním řízení.
RM 321 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

3.3 Žádost o projednání a souhlas s vedením autobusových linek ul. Českých legií
Zdroj. dokum.: RM 321 - 3/3 - Flash Příloha: RM 321 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Na město byla podána žádost p. L. B., kterého zastupuje Ing. J. H. Žádá o souhlas s vedením autobusových linek ul.
Českých legií při překopu komunikace na náměstí Republiky při stavbě vodovodu a kanalizace pro č. p. 101. Toto
omezení potrvá 8 dní a uskuteční se během měsíce srpna.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vedením autobusových linek ul. Českých legií při překopu komunikace na náměstí Republiky při stavbě
vodovodu a kanalizace pro č. p. 101.
Odůvodnění:
Ředitel "ZŠ Komenského" byl informován a v době prázdnin s tím nemá problém. Vyjádření OMM: Souhlasíme s
vedením autobusových linek ul. Českých legií.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 321- 13582/15
RM souhlasí s vedením autobusových linek ul. Českých legií při překopu komunikace na náměstí Republiky při stavbě
vodovodu a kanalizace pro č. p. 101, přičemž toto omezení potrvá 8 dní a proběhne během srpna 2015.
RM 321 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Koncepce řešení ul. Nerudova a lokality autobusového nádraží u Rychty
Zdroj. dokum.: RM 321 - 3/4 - Flash Příloha: RM 321 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Koncepční RM 310 uložila OMM tato dvě usnesení: 1) RM ukládá OMM zpracovat v duchu řešení navrženého
Regulačním plánem Rychta prvotní podklady pro budoucí úpravy v ul. Nerudova s tím, že budou zároveň prověřeny
možné dotační finanční zdroje pro tuto realizaci a 2) RM ukládá OMM zpracovat v duchu řešení navrženého
Regulačním plánem Rychta prvotní podklady pro budoucí dílčí úpravy prostoru autobusového nádraží s tím, že budou
zároveň prověřeny možné dotační finanční zdroje pro tuto realizaci. ORM v příloze č. RM 321 - 3/4 předkládá návrh
koncepčních úprav v ul. Nerudova a v prostoru autobusového nádraží.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Návrh koncepčních úprav v ul. Nerudova a v prostoru autobusového nádraží a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlejší diskuse nad tím, jak je území řešeno v rámci regulativu zpracovaného MgA. Bronislavem Stratilem. Shoda
panovala v tom, že bude třeba ideový návrh rozpracovat tak, aby mohl být podkladem pro podání žádostí o dotaci - tj.
autobusový terminál a okolní parkování. Celá věc spěchá, výzvy mohou být co nevidět vypsány. Tomu by mělo
odpovídat usnesení.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 321- 13583/15,

(uložen úkol číslo 19891).

RM bere na vědomí Návrh koncepčních úprav v ul. Nerudova a v prostoru autobusového nádraží ve znění přílohy č. RM 321 3/4 a ukládá OMM připravit návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusových zastávek Rychta a parkování v ul.
Nerudova". RM ukládá OMM předložit tento návrh do červnového ZM.
RM 321 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

3.5 Dodatek č. 2 k SOD - Změna č. 1 Regulačního plánu městské památkové rezervace (RP MPR)
Zdroj. dokum.: RM 321 - 3/5 - Flash Příloha: RM 321 - 3/5 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 2 k SOD - Změna č. 1 RP MPR. Změna RP je rozpracovaná a je téměř
kompletní v obrazové části, ve fázi rozpracovanosti se nachází část textová, ke které jsou vzneseny připomínky ze
strany města. Nyní proběhnou připomínkovací jednání a bude docházet k zapracování těchto připomínek do změny
RP MPR nebo bude zhotovitel odůvodňovat, proč požadavky města nelze splnit. Dle vyjádření vedoucího odboru
výstavby a regionálního rozvoje Ing. Miloše Skalského je třeba, aby schvalovací proces RP probíhal souběžně s
novým územním plánem města. Vzhledem k tomu, že územní plán je ještě před dalším veřejným projednáním a zatím
se neví, kdy dojde k jeho schválení, tak ORM navrhuje uzavřít dodatek č. 2 na prodloužení termínu do konce roku
2015. Dojde i k navýšení ceny s ohledem na již provedená a ještě plánovaná jednání (návštěvy) zpracovatele.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 k SOD - Změna č. 1 RP MPR.
Odůvodnění:
Navýšení ceny bude hrazeno z rozpočtu 2015 - z § 3322 - aktualizace Regulačního plánu MPR. Vysvětlení podá
OVRR přímo na jednání RM.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Komentář k tomuto bodu podal vedoucí OVRR pan Ing. Skalský. V diskusi se radní dotazovali na to, jak je provázán
proces pořízení změny RP MPR s přípravou a schvalováním nového ÚP. Na dotazy bylo odpovězeno, po delší diskusi
se radní shodli, že nehrozí nějaké zásadní problémy z toho, že upravený RP MPR bude zpracován a schválen dříve
než nový ÚP, tzn., že bude zpracován v intencích ÚP stávajícího. V území, které RP řeší, nedojde k natolik zásadním
změnám v novém ÚP, aby nějakým významným způsobem bylo v té souvislosti nutné RP potom předělávat. Půjde jen
o drobnosti. Pro jednoznačnost pravidel a regulativů pro MPR je třeba RP dokončit co nejdříve, aby mohl být
projednán se všemi
zainteresovanými.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 321- 13584/15,

(uložen úkol číslo 19892).

RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.05.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.11.2014 - Změna č. 1 RP
MPR ve znění přílohy č. RM 321 - 3/5. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 321 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

3.6 Nové zastřešené pódium na Husovo náměstí
Zdroj. dokum.: RM 321 - 3/6 - Flash Příloha: RM 321 - 3/6 - Flash
Identifikace:
RM 308 vzala na vědomí návrh ARCH na nové zastřešené pódium a uložila OMM ve spolupráci s ARCH začít
projednávat uvedený návrh s Městským klubem Nové Město nad Metují, regenerační komisí a kulturní komisí.
Výsledky vč. ekonomické rozvahy pro pořízení nového podia předložit RM. V uvedených komisích byl tento návrh
projednán a všechny souhlasily. O cenovou nabídku byl požádán p. František Šnábl z Dobrušky (www.snableurookna.cz), který se zabývá mimo jiné i výrobou maringotek. Předběžná cena za maringotku - pojízdné zastřešené
pódium, dle návrhu ARCH v příloze č. RM 321 - 3/6, je při délce cca 7 m cca 480.000 Kč bez DPH, 580.800 Kč s
DPH. Provedení maringotky: Podvozek by byl funkční, ale bez schválení pro provoz na komunikacích. Váha
maringotky bude cca 2200 až 2600 kg. Konstrukce je mimo podvozku dřevěná, bez tepelné izolace, povrchová úprava
vodou ředitelnými ekologickými materiály. Vnější palubky kladeny vodorovně (jednodušší konstrukce než u svislých).
Vnitřní opláštění z překližky. Střecha pokryta střešní folií. Aby byl podvozek vhodný i pro provoz po komunikacích, tak
ORM doporučuje koupit starší maringotku, použít podvozek a vršek předělat. Nákup starší maringotky by byl za 40-60
tis. Kč.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byly prezentovány návrhy ARCH na zastřešené pódium (viz přílohy na RM).
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 321- 13585/15,

(uložen úkol číslo 19893).

RM bere na vědomí podané informace k možnosti pořízení nového zastřešeného pódia (zastřešené maringotky) a ukládá
OMM zařadit tuto akci do zásobníku investičních akcí města.
RM 321 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

3.7 Plot u dětského hřiště ve Vrchovinách

Identifikace:
V RM 320 byl projednáván požadavek OV Vrchoviny na umístění nízkého plotu (výška 1 m) ve tvaru písmene "L" ve
směru k asfaltové cestě u dětského hřiště (u S.) v dolní části Vrchovin z důvodu zamezení přímého vyběhnutí dětí do
cesty. RM 320 vzala na vědomí informace o možnostech řešení požadavku OV Vrchoviny na vybudování plotu u
dětského hřiště ve Vrchovinách a uložila OMM projednat s OV Vrchoviny variantu dřevěného plotu, přičemž s
drátěným plotem RM nesouhlasila. S předsedou OV Vrchoviny byla tato záležitost projednána. OV Vrchoviny se
dřevěnému plotu nebrání, drátěný plot navrhli z důvodu nižších nákladů na pořízení. ORM poptalo nacenění
dřevěného plotu u místního truhláře- tesaře. Nabídková cena činí 17.000 Kč. Uvedený plot ORM doporučuje
zrealizovat. Realizace by byla placena z § 3421 - volný čas dětí a mládeže - ostatní.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s realizací dřevěného plotu u dětského hřiště ve Vrchovinách (u S.).
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Zazněla informace o ceně za realizaci plotu - cca 17.000 Kč.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 321- 13586/15,

(uložen úkol číslo 19894).

RM souhlasí s realizací dřevěného plotu u dětského hřiště ve Vrchovinách (u S.). RM ukládá TS objednat dřevěný plot výšky
1 m a v délce 20 m a zajistit jeho realizaci.
RM 321 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

3.8 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - výše spoluúčasti - oprava usnesení
č. RM 319- 13485/15

Identifikace:
Oprava znění usnesení. Usnesení č. RM 319 - 13485/15: "RM schvaluje spoluúčast z rozpočtu města na projektu
Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového systému ve výši 320 tis. Kč z celkových nákladů na projekt
ve výši 670 tis Kč. Výše přidělené podpory z Programu prevence kriminality na rok 2015 činí 350 tis. Kč."
Poskytovatel dotace MV ČR požaduje opravu znění tohoto usnesení v následujícím tvaru: "RM 320 Schvaluje výši
spoluúčasti z rozpočtu města na projektu Nové Město nad Metují – rozšíření městského kamerového systému ve výši
min 10% z celkových skutečných nákladů. Výše přidělené podpory z Programu prevence kriminality MV ČR na rok
2015 činí 350 tis. Kč. V rozpočtu města na rok 2015 na realizaci projektu je schváleno celkem 670 tis Kč."
K rozhodnutí:
Schválit výši spoluúčasti z rozpočtu města na projekt Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového
systému.
Odůvodnění:
OMM doporučuje schválit požadovanou úpravu znění usnesení.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 321- 13587/15
RM schvaluje výši spoluúčasti z rozpočtu města na projektu Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového
systému ve výši min. 10 % z celkových skutečných nákladů. Výše přidělené podpory z Programu prevence kriminality MV ČR
na rok 2015 činí 350 tis. Kč. V rozpočtu města na rok 2015 na realizaci projektu je schváleno celkem 670 tis. Kč.
RM 321 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

3.9 Odstranění příčin zatékání do objektů na Husově náměstí - informace o vývoji

Identifikace:
Došlo ke zrealizování opatření č. 2 dle znaleckého posudku, které je navrženo tak, aby zatékání do objektů na
Husově náměstí částečně odstranilo nebo v co největší míře znemožnilo. V současné době je na Husově náměstí
před č. p. 1232 proveden výkop s realizovaným opatřením, ve kterém sledujeme stav a pohyb dešťové vody. V
nočních hodinách mezi dnem 05.05. a 06.05.2015 došlo k prvnímu většímu dešti od zrealizovaného opatření. S tímto
předběžným výsledkem: (K.) - dešťová voda přestala téct větracím otvorem v trase chráničky ČEZ do objektu - došlo
ke zlepšení, stav nadále s vlastníky sledujeme a to jestli dojde k průsakům v jiných částech sklepa; (N.), (K.) - nedošlo
k výrazným průsakům ve sklepních prostorech, došlo pouze ke zvýšení vlhkosti v souvislosti se zvýšením vlhkosti ve
venkovním prostředí. S obyvateli jsme v kontaktu. Čekáme na další nebo intenzivnější přívalové deště, které by měli
prozradit více poznatků.
K rozhodnutí:
Informace - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním vedoucí OMM - jednal s paní K., navštívil objekt manželů N. - ukázal radním fotografie
venkovní vpusti - kde teče voda podle betonové desky - chráničkou to dříve vše teklo ke K. - nyní to už není. Voda ve
velké míře neteče - dále půjdeme cestou navrtávek. MST - není na co čekat, udělejme to co nejdříve. Bylo
konstatováno, že silnice napříč náměstím, která je státu a ve správě ŘSD ČR, není v dobrém stavu, což na jejích
koncích, na obou stranách náměstí, způsobuje zvlnění povrchu a i možné problémy s jejím podložím.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 321- 13588/15
RM bere na vědomí informace o vývoji zatékání a uskutečněné realizaci opatření č. 2 do objektů v jihozápadní části Husova
náměstí.
RM 321 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Podnět občana města prezentovaný radní paní Petruželkovou

Identifikace:
Paní Petruželková vznesla dotaz, se kterým se na ni, jako na radní města, obrátil občan Nového Města nad Metují p.
S.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - p. S. ji požádal, aby se na RM zeptala ARCH na plot (v ul. Nerudova). ARCH - s p. S. měl před
jednáním dubnového ZM schůzku - poté měl přinést na MěÚ dohodnutý, kompromisní návrh. ORM - dosud návrh
nepřinesl. Paní Petruželková - slíbila p. S., že to na RM řekne a že se zeptá na řešení, které bude p. S. poté
prezentovat. ORM - p. S. potřebuje souhlas souseda - tzn. města. Paní Petruželková - co má tedy p. S. říci? OMM - je
třeba, aby předložil do RM, která se bude konat dne 08.06.2015 svůj návrh řešení plotu. OMM zároveň radním
předloží návrh, který vznikl jako kompromis při jednání p. S. s ARCH. Pak teprve bude možné, aby RM uložila OMM,
jak má v dané záležitosti za město jednat. ST doporučil všem radním, aby v takovýchto případech informovali daný
odbor, aby byly do RM dány dostatečné informace, na základě kterých je pak možno něco rozhodovat či přijímat
nějaká stanoviska.
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Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 321 - 11.5.2015

Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.04.2015
(Int.: OSN/311) Zdroj. dokum.: RM 321 - 4/1 - Flash Příloha: RM 321 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 30.04.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 321- 13589/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 19895).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 30.04.2015 ve znění přílohy č. RM 321 - 4/1.
RM 321 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 30.04.2015
(Int.: OSN/312) Zdroj. dokum.: RM 321 - 4/2 - Flash Příloha: RM 321 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 30.04.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 321- 13590/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 19896).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 30.04.2015 ve znění přílohy č. RM 321 4/2.
RM 321 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

4.3 Nájem nebytového prostoru plynové kotelny
(Int.: OSN/313) Zdroj. dokum.: RM 321 - 4/3 - Flash Příloha: RM 321 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Nájem nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p. 313, ul. Rašínova. Rozhodnutí o pronájmu jedinému zájemci
První novoměstská teplárenská s.r.o., IČO: 27471454, na dobu neurčitou, za cenu stanovenou v nabídce uchazeče
33.500 Kč/rok. Nájemné je stanoveno zálohově.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pronájmem nebytových prostor plynové kotelny jedinému zájemci.
Odůvodnění:
První novoměstská teplárenská s.r.o. byla jediným uchazečem o pronájem nebytových prostor. Uchazeč nabídl
nájemné v přijatelné výši a jeho nabídka splnila podmínky uvedené v záměru pronájmu.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 321- 13591/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 19897).

RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p. 313, ul. Rašínova zájemci První novoměstská
teplárenská s.r.o., IČO: 27471454, na dobu neurčitou, ode dne 01.05.2015, za cenu stanovenou v nabídce uchazeče 33.500
Kč/rok. Dále RM souhlasí se zněním nájemní smlouvy ve znění přílohy č. RM 321 - 4/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 321 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Pronájem dvou bytových jednotek
(Int.: OSN/314) Zdroj. dokum.: RM 321 - 4/4 - Flash Příloha: RM 321 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Pronájem dvou bytových jednotek (b.j. 2+1, ul. Rašínova, č. p. 313, b.j. 4+1, ul. Havlíčkova, č. p. 292) organizaci
Domov Dědina, Nádražní 709, 51773 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne
01.06.2015 do dne 31.05.2016, za 62 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní užívá výše uvedené bytové
jednotky a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním postižením. Jedná se o pokračování
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pronájem dvou bytových jednotek organizaci Domov Dědina.
Odůvodnění:
OSN předkládá tento bod ještě před jednáním bytové komise z časového důvodu (další RM je koncepční RM).
Pronájem bytových jednotek předběžně projednáno při zasedání bytové komisi dne 08.04.2015 s kladným výsledkem.
Jedná se o pokračování pronájmu. Z důvodu dobře fungující spolupráce OSN doporučuje RM souhlasit.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 321- 13592/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 19898).

RM souhlasí s pronájmem dvou bytových jednotek (b.j. 2+1, ul. Rašínova, č. p. 313, b.j. 4+1, ul. Havlíčkova, č. p. 292)
organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 51773 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode
dne 01.06.2015 do dne 31.05.2016, za 62 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení.
RM 321 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

4.5 Žádost nájemce nebytových prostor
(Int.: OSN/315) Zdroj. dokum.: RM 321 - 4/5 - Flash Příloha: RM 321 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Žádost nájemce nebytových prostor, Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město
nad Metují, IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října, o udělení souhlasu s provedením
technického zhodnocení objektu. Technické zhodnocení spočívá v provedení úprav stávajícího prostoru WC na
bezbariérové WC pro osoby těžce pohybově postižené (zvětšení dveřních otvorů). Nájemce provede úpravy na vlastní
náklady. Předpokládané náklady činí 40.000 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/vyhovět žádosti nájemce nebytových prostor, o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení objektu.
Odůvodnění:
Žádost je sepsána dle platných pravidel. OSN doporučuje souhlas udělit.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 321- 13593/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 19899).

RM souhlasí se žádosti nájemce nebytových prostor, Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové
Město nad Metují IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října o udělení souhlasu s provedením
technického zhodnocení objektu a ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka ve znění přílohy č. RM 321 - 4/5.
RM 321 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

4.6 Ze ZM 107 - 7/1 - Podnět občanky města paní Mgr. T. S. ve věci budoucnosti "Stará školy" v Krčíně
(Int.: OSN/316) Zdroj. dokum.: RM 321 - 4/6 - Flash Příloha: RM 321 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Na ZM 107 vystoupila v rámci diskuse občanka Nového Města nad Metují paní Mgr. T. S. a přednesla přítomným
zastupitelům a veřejnosti svůj podnět ve věci záchrany "Staré školy" v Krčíně, č. p. 22. ST přislíbil, že se podnětem
bude zabývat RM a o výsledku jednání bude pak informovat paní Mgr. S. i OV Krčín. OSN dále v této souvislosti
předkládá na vědomí RM dopis pí D. K., která projevila zájem o koupi objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín "stará
škola". Na dopis jí bude odpovězeno v duchu projednávání budoucnosti objektu v RM a ZM. OSN předkládá tento
dopis na vědomí, jako podklad pro případná další jednání o budoucnosti objektu.
K rozhodnutí:
Projednat podnět vznesený na ZM 107, vzít na vědomí dopis paní D. K. a stanovit další postup.
Odůvodnění:
ST přislíbil, že se podnětem paní Mgr. S., který podporuje i OV Krčín, bude zabývat RM. OSN dále předkládá dopis
paní K. na vědomí, aby RM měla přehled o kompletním současném dění okolo objektu č. p. 22, je dobré vědět, že zde
možná existuje případný zájemce o koupi.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním TAJ - je třeba postupovat k nějakému řešení, tj. nejen k odpovědi paní Mgr. Tamary
Samkové, ale i k případným zájemcům o koupi uvedeného objektu. MST - seznámil radní s návrhem ST - prohlídka
objektu pro veřejnost v rámci akce "Dny evropského dědictví". OSN - připraví k tomu informativní leták - mj. s
informacemi o tom, co by záchrana objektu znamenala, kolik Kč by stála apod. Ing. Prouza - dále by tam mělo zaznít,
kolik Kč bude stát provoz čehokoliv, co by se z objektu vybudovalo a pak zůstalo v režii města. TAJ - "Petice občanů",
o které paní Mgr. Samková mluvila a kterou podpořil i OV Krčín, nebyla zatím na MěÚ doručena žádná. Ing. Maur chce se s paní Mgr. Samkovou sejít a jednat o celé záležitosti. Úplně nepochopil stanovisko OV Krčín + konkretizoval.
TAJ - OV Krčín byl několikrát vyzván, aby předložil svůj návrh na využití objektu "Staré školy" - sice byl překládán
soupis názorů jednotlivých členů OV Krčín, ale nikdy nešlo o jeden návrh, na kterém by se shodli. Je zde proto nadále
otázka, zda uložit OSN zakonzervovat objekt, a pokud ano, tak do jaké míry provádět potřebné udržovací práce a z
jakých finančních zdrojů. Nezbytná oprava střechy proti zatékání již byla uložena na RM dříve. OSN - bezpečné
zakonzervování objektu nebude určitě otázka jednoho roku, ale bude to "běh na dlouhou trať". V další diskusi se radní
mj. zabývali tím, že posudky památkářů nenacházejí žádnou historickou hodnotu objektu. Byl zmiňován i již dříve
zpracovaný statický posudek.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 321- 13594/15,

(uložen úkol číslo 19900).

RM projednala a bere na vědomí podnět občanky města paní Mgr. T. S. ve věci budoucnosti "Staré školy" v Krčíně, který byl
vznesen na zasedání ZM 107 dne 23.04.2015. RM dále bere na vědomí dopis pí D. K., která projevila zájem o koupi objektu
č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín "Stará škola". RM ukládá OMM pokračovat v řešení otázky budoucnosti objektu "Staré školy",
shromažďování názorů a podnětů týkajících se budoucnosti tohoto objektu. RM ukládá OMM zpřístupnit v rámci akce "Dny
evropského dědictví" objekt pro veřejnost a připravit k tomu krátkou písemnou informaci pro návštěvníky o tom, co by
záchrana objektu znamenala, kolik Kč by stála apod. RM ukládá ve smyslu tohoto usnesení odpovědět na dopis p. D. K.
RM 321 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 321 - 11.5.2015

Školství, kultura a sport

16:10

OSKS

5.1 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ Komenského"

Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje RM o podání žádosti o grant ve výši 530.936 Kč z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality
ve vzdělávání. Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta dotace ve výši 100 % schváleného
rozpočtu.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitele "ZŠ Komenského" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 321- 13595/15
RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod o grant ve výši
530.936 Kč v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání,
oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje vedení školy za aktivní
přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 321 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ Malecí"

Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" informuje RM o podání žádosti o grant ve výši 732.885 Kč z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve
vzdělávání. Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta dotace ve výši 100 % schváleného rozpočtu.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "ZŠ Malecí" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 321- 13596/15
RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod o grant ve výši
732.885 Kč v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání,
oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje vedení školy za aktivní
přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 321 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

5.3 Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 321 - 5/3 - Flash Příloha: RM 321 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
18 tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Hudba spojuje" v rámci dotačního
programu Královéhradeckého kraje "Akce pro děti a mládež ve volném čase" mezi těmito smluvními stranami:
Královéhradecký kraj, Základní škola a Mateřská škola Krčín, město Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 321- 13597/15
RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 18 tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na realizaci projektu s názvem "Hudba spojuje" v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje "Akce pro děti a
mládež ve volném čase" mezi těmito smluvními stranami: Královéhradecký kraj, Základní škola a Mateřská škola Krčín,
město Nové Město nad Metují. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 321 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 321 - 5/4 - Flash Příloha: RM 321 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 24
tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Děti dětem VIII - Řemesla v českých
vesnicích rumunského Banátu" v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje "Mezinárodní spolupráce dětí a
mládeže" mezi těmito smluvními stranami: Královéhradecký kraj, Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského
15, okres Náchod, město Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 321- 13598/15
RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 24 tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na realizaci projektu s názvem "Děti dětem VIII - Řemesla v českých vesnicích rumunského Banátu" v rámci dotačního
programu Královéhradeckého kraje "Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže" mezi těmito smluvními stranami:
Královéhradecký kraj, Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, město Nové Město nad Metují.
RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 321 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

5.5 Žádost o povolení spanilé jízdy vozidel
Zdroj. dokum.: RM 321 - 5/5 - Flash Příloha: RM 321 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Podkrkonošský trabi klub žádá RM o povolení uspořádat v Novém Městě nad Metují cíl spanilé jízdy vozidel
východoněmeckého koncernu "IFA". Doba příjezdu do Nového Města nad Metují je načasována tak, aby se stala
součástí zakončení filmového festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Před Kinem 70 by měly vozy projíždět v 15:00
hodin, v průběhu jízdy budou před kinem vystaveny 2 vozy a moderátor bude vést rozhovor s jejich majiteli. Cíl jízdy
bude na Husově náměstí, na kterém si organizátoři zabezpečí parkování strojů, organizovaný odjezd je naplánován
na 17:00 hodin. Dvouhodinové stání na náměstí bude využito k ukázce vozů široké veřejnosti, předpokládá se účast
70 - 80 vozů značek Trabant, Wartburg, Barkas, Robur, nebo Multicar. Bezpečný příjezd i odjezd zajistí pořadatel.
Obdobné akce byly pořádány např. v Neratovicích, Opočně, Jaroměři, Hořicích v Podkrkonoší.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Podkrkonošského trabi klubu o povolení uspořádání spanilé jízdy.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - kromě velkého množství exhalací (dvoutaktní motory), tak pokud přijede cca 70 vozidel, tak je to o
vyklizení Husova náměstí. ST - na plochu před "vlaštovkami" se vejde cca 45 aut. Ing. Prouza - dále otázka, zda tam
nebudou i nákladní vozy "IFA". Ing. Maur - byl by v rozhodování tvrdý, takové vozy by na Husovo náměstí nepouštěl.
ST - navrhuje omezení vozidel v počtu 40. OŠKS - je to v době zakončení "Novoměstského hrnce smíchu", které se
bude konat před Kinem 70, na Husově náměstí nebude v té době pódium. Ing. Prouza - je potřeba zajistit, aby velké
vozy (Robury, Barkasy apod.) nevjížděly na pochůznou plochu. Radní odsouhlasili průjezd vozidel, parkování před
"vlaštovkami" a kolmé parkování. ST - pokud nebudou s tímto omezením souhlasit, nemusí tam jet.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 321- 13599/15
RM souhlasí s průjezdem osobních vozidel východoněmeckého koncernu "IFA" Novým Městem nad Metují a jejich
zaparkováním na Husově náměstí dne 13.06.2015 od 15:00 do 17:00 hodin s tím, že k parkování se využije prostor před tzv.
"vlaštovkami" a přilehlé kolmé parkování a organizátor akce Podkrkonošský trabi klub dodrží veškeré podmínky vyplývající z
"Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích", které schválila RM dne 08.08.2005 a které budou
společně se souhlasem předány pořadateli. Za zajištění bezpečnosti a organizace příjezdu automobilů na Husovo náměstí,
jejich zaparkování a následného odjezdu z Husova náměstí plně odpovídá organizátor akce, tj. Podkrkonošský trabi klub.
RM 321 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 321 - 11.5.2015

5.6 Beachvolejbalový turnaj - zrušení záměru
Zdroj. dokum.: RM 321 - 5/6 - Flash Příloha: RM 321 - 5/6 - Flash
Identifikace:
Volejbalové centrum nad Metují informuje RM o rozhodnutí odstoupení od záměru konat ve dnech 06. a 07.06.2015
na Husově náměstí beachvolejbalový turnaj. Toto rozhodnutí bylo učiněno s ohledem na časovou náročnost
manipulace s potřebným množstvím písku kvůli schválené tonáži navážejících vozidel a s tím spojenou finanční
stránku věci. Volejbalové centrum nad Metují děkuje RM a všem zúčastněným za podporu a hledání možností, jak
turnaj zrealizovat, a omlouvá se za případné komplikace, které by mohly tímto rozhodnutím vzniknout. Kvůli
zamýšlenému propojení turnaje a zahájení filmového festivalu Novoměstský hrnec smíchu byl s tímto rozhodnutím
seznámen rovněž MK.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací Volejbalového centra nad Metují o rozhodnutí zrušit beachvolejbalový turnaj na Husově
náměstí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 321- 13600/15
RM se seznámila s rozhodnutím Volejbalového centra nad Metují o odstoupení od záměru konat ve dnech 06. a 07.06.2015
na Husově náměstí beachvolejbalový turnaj a bere toto rozhodnutí na vědomí.
RM 321 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 321 - 11.5.2015

Finance

16:25

OF

6.1 Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminály KB
Zdroj. dokum.: RM 321 - 6/1 - Flash Příloha: RM 321 - 6/1 - Flash
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminály KB uzavřenou s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969. Na základě této smlouvy bude Městská policie a OF
využívat platební terminály na úhradu pokut a jiných plateb platební kartou. Zařízení je zapůjčeno bezplatně, cena za
zúčtování transakce činí 2,05 % - 3,20 % dle typu platební karty. Terminál bude využíván zejména při úhradách pokut
cizinci, kteří nebudou mít k dispozici hotovost v české měně a v pokladně MěÚ pak v případě požadavku platby
kartou. Původní návrh smlouvy byl předložen na RM 319 pouze na mobilní platební terminál pro MP a RM uložila
jednat o využití 2 platebních terminálů. Na základě jednání pak došlo i ke snížení poplatku za transakci.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminály KB.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
OF - domluví s nimi technické záležitosti - rozběhnutí systému pak bude realizováno ve spolupráci s OI. MST informaci bude třeba zveřejnit v NZ, na webu města apod. Krátká diskuse se týkala cen za zaúčtování transakcí.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 321- 13601/15,

(uložen úkol číslo 19901).

RM schvaluje Smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminály KB uzavřenou s Komerční bankou, a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969 ve znění přílohy č. RM 321 - 6/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 321 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost o dotaci na rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 321 - 6/2 - Flash Příloha: RM 321 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Aeroklub z. s. Nové Město nad Metují předkládá RM žádost o poskytnutí dotace na letecké vystoupení p. Martina
Šonky k 70. výročí ukončení 2. světové války nad novoměstským náměstím (Husovo náměstí) ve výši 30 tis. Kč.
Pořadatelem této akce měla být původně Městská knihovna Nové Město nad Metují (dále jen "MKN"), která má částku
30 tis. Kč schválenou v celkovém příspěvku města na provoz. Vzhledem k tomu, že se ukázalo být technicky i
finančně vhodnější, aby pořadatelem a objednatelem akce byl Aeroklub z. s. Nové Město nad Metují, souhlasí ředitel
MKN se snížením rozpočtu a převodem uvedené částky formou dotace na žadatele - viz příloha č. RM 321 - 6/2.
Žádost je podávána mimo běžný dotační systém.
K rozhodnutí:
Ne/schválit poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 321- 13602/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 19902).

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Aeroklubu z. s. Nové Město nad Metují ve výši 30 tis. Kč na
letecké vystoupení p. Martina Šonky k 70. výročí ukončení 2. světové války nad novoměstským náměstím (Husovo náměstí)
dne 07.05.2015. RM schvaluje RO - navýšení částky na dotace a dary (§ 3419) o částku 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
snížením příspěvku Městské knihovně Nové Město nad Metují (§ 3314). RM pověřuje ST podpisem smlouvy zpracované dle
vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 315-13303/15.
RM 321 Schvaluje.
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6.3 Zpráva o kontrole FÚ - výzva č. 57

Identifikace:
Dne 07.05.2014 byla se ST projednána konečná Zpráva č. 2014/400 o daňové kontrole provedené Finančním úřadem
pro Královéhradecký kraj na projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů - cesta k efektivnímu úřadu.
Kontrolou bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v oblasti výběrového řízení na zakázku Zpracování
osobnostních profilů zaměstnanců MěÚ Nové Město nad Metují (požadované reference realizovaných zakázek v
oblasti tvorby osobnostních profilů zaměstnanců veřejné správy, využití referencí při hodnocení a příliš obecný a
nejednoznačný způsob hodnocení tohoto ukazatele). Před vyhotovením konečné zprávy byly ze strany města podány
připomínky, které odůvodňovaly zavedení a obsah hodnotícího kritéria Kvalita nabízeného řešení s váhou 40 %.
Cílem bylo zajistit pro náš úřad dodavatele s optimálním poměrem cena / výkon. Ze strany FÚ nebyly tyto připomínky
akceptovány. Na základě zprávy bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 86.143 Kč a následně pak
ve stejné výši penále. Město bude postupovat cestou přípustných opravných prostředků, případně žádosti o prominutí
odvodu a penále. Celkově město obdrželo v rámci tohoto projektu dotaci ve výši 1 440 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
OF - přečetl radním "Identifikaci" bodu - v současné době jedná s PRAV o dalších postupech. V diskusi se přítomní
zabývali postupy kontrolních orgánů a centrálních orgánů v oblasti dotovaných projektů. Radní byli ubezpečeni, že
město nadále využije všech opravných prostředků proti rozhodnutí, a to i přes to, že došlo k zásadnímu snížení
vyměřené vratky dotace. Obdobné problémy se v minulosti již vyskytly u jiných projektů.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 321- 13603/15
RM bere na vědomí informace ve věci Zprávy o kontrole provedené Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj na projekt
Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů - cesta k efektivnímu úřadu (výzva č. 57).
RM 321 Bere na vědomí.
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Různé

16:40

7.1 Smlouva o výpůjčce - polohovací postel
Zdroj. dokum.: RM 321 - 7/1 - Flash Příloha: RM 321 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Paní E. R. požádala o zapůjčení polohovací postele, které městu Nové Město nad Metují darovalo partnerské město
Hilden.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce polohovacích postelí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 321- 13604/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 19903).

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a paní E. R., ve znění
přílohy č. RM 321 - 7/1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 321 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis z 33. zasedání Koordinačního výboru pracovního společenství „Neustadt in Europa" - 21.03.2013
v Neustadt am Rübenberge (SRN)
Zdroj. dokum.: RM 321 - 7/2 - Flash Příloha: RM 321 - 7/2 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis z 33. zasedání Koordinačního výboru pracovní skupiny "Nová Města v Evropě" ze dne
21.03.2015, které se konalo v německém městě Neustadt am Rübenberge - viz příloha č. RM 321 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis z 33. zasedání Koordinačního výboru pracovního společenství „Neustadt in
Europa" - 21.03.2015 v Neustadt am Rübenberge (SRN).
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 321- 13605/15
RM bere na vědomí zápis z 33. zasedání Koordinačního výboru pracovního společenství „Neustadt in Europa" - 21.03.2015 v
Neustadt am Rübenberge (SRN), ve znění přílohy č. RM 321 - 7/2.
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7.3 Zápis z valné hromady společnosti Horní Labe a.s.
Zdroj. dokum.: RM 321 - 7/3 - Flash Příloha: RM 321 - 7/3 - Flash
Identifikace:
ST se zúčastnil jednání valné hromady společnosti Horní Labe a.s. a předkládá RM na vědomí zápis z jednání a další
informace.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 321- 13606/15
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 321 - 7/3 zápis z valné hromady společnosti Horní Labe a.s. a informace ST z
jednání valné hromady.
RM 321 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Žádost o udělení výjimky dle vyhlášky města č. 1/2006 na provoz letní zahrádky - p. Tomáš Čepelka
Zdroj. dokum.: RM 321 - 7/4 - Flash Příloha: RM 321 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Žádost p. Tomáše Čepelky o poskytnutí výjimky k obecně závazné vyhlášce města č. 1/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku. Žadatel pan Tomáš Čepelka žádá o udělení výjimky pro provozování letního posezení
SPORT KLUB Sokolovna, Stánek č. p. 14, ul. Sokolská, na období 12.05.2015 - 31.10.2015 s provozní dobou: PO-ČT
od 16:00 - 22:00 hodin, PÁ-SO od 16:00 - 24:00 hodin, NE od 16:00 - 22:00 hodin - viz příloha č. RM 231 - 7/4.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/schválit žádost o udělení výjimky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ: Provozní doba letního posezení SPORT KLUB Sokolovna, Stánek č. p. 14 je téměř stejná jako v roce
2014, kde byla RM výjimka dle vyhlášky města č. 1/2006 na provoz letní zahrádky udělena.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o výjimce pro tohoto žadatele, především v kontextu dřívějších stížností a dále problému, který zde
řešila MP v letošním roce, a to ještě před udělením výjimky. Žadatel na to bude písemně upozorněn.
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 321- 13607/15
RM podle ustanovení čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
uděluje výjimku, která umožňuje provoz letního posezení SPORT KLUB Sokolovna, Stánek č. p. 14, ul. Sokolská, na období
12.05.2015 - 31.10.2015 s provozní dobou: PO-ČT od 16:00 - 22:00 hodin, PÁ-SO od 16:00 - 24:00 hodin, NE od 16:00 22:00 hodin. Závaznou podmínkou výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 1/2006 s tím, že po 22. hodině nebude
docházet k narušování nočního klidu.
Tato výjimka se zároveň uděluje s následujícím postupem při jednotlivých sankcích: 1. Městská policie v rámci vlastní
iniciativy, nebo na základě stížnosti na provoz zařízení po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení daných podmínek. 2.
Pokud shledá Městská policie porušení podmínek, při prvním porušení upozorní provozovatele, při druhém porušení bude
vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím porušení bude věc oznámena RM, která odejme výjimku a tím bude provoz
zařízení omezen pouze na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude Městská policie užívat všech sankčních ustanovení
dle přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního klidu fyzické osobě, nebo dá Městská policie podnět k
zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování
postupovat vždy pouze na základě informací a hodnocení předložených městskou policií.
RM 321 Schvaluje.
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7.5 Svěření pravomoci rozhodovat o zástupcích města v orgánech Svazu měst a obcí ČR

Identifikace:
Na doporučení SMO bude ST svěřena pravomoc rozhodovat o zástupcích města pro jednání v orgánech SMO. Ze
zákona je tímto zástupcem ST, případného jiného zástupce by musela pověřit RM. Na základě přijatého usnesení
bude konkrétní osobu moci v případě potřeby operativně pověřit ST. Zároveň bude toto pověření ST platit i pro
případy, kdy ke hlasování v orgánem SMO město zmocní nějaká další obec. K zastupování při hlasování na XIV.
Sněmu SMO ČR, který se koná ve dnech 21.05. - 22.05.2015 v Olomouci město zmocnily obce Studnice, Nový
Hrádek, Česká Čermná a Provodov-Šonov
K rozhodnutí:
Svěřit ST pravomoc rozhodovat o zástupcích města v orgánech SMO ČR.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 321- 13608/15
RM svěřuje ST pravomoc rozhodovat o zástupcích města Nové Město nad Metují v orgánech Svazu měst a obcí České
republiky a dále pravomoc rozhodovat o zástupcích obcí, které město Nové Město nad Metují zmocnily k zastupování v
orgánech Svazu měst a obcí České republiky.
RM 321 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis č. 2 z jednání OV Krčín ze dne 21.04.2015
Zdroj. dokum.: RM 321 - 7/6 - Flash Příloha: RM 321 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Zápis z 2. veřejného jednání Osadního výboru Krčín, konaného dne 21.04.2015 od 19:00 hodin v Základní škole
Krčín - viz příloha č. RM 321 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Spy.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 321- 13609/15
RM bere na vědomí zápis OV Krčín ze dne 21.04.2015 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům
města a o jejich plnění informovat přímo OV Krčín.
RM 321 Ukládá.
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7.7 Zpráva z konference „Města s dobrou adresou“
Zdroj. dokum.: RM 321 - 7/7 - Flash Příloha: RM 321 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Zastupitel města Nové Město nad Metují pan Bc. Jiří Sláma předkládá RM na vědomí zprávu z konference „Města s
dobrou adresou“, které se jako člen komise pro vyváženou dopravu účastnil v termínu 29.04. - 30.04.2015 (v
prostorách Univerzity Palackého Olomouc). Podrobnosti viz zpráva v příloze č. RM 321 - 7/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 321- 13610/15
RM bere na vědomí zprávu z konference „Města s dobrou adresou“ ze dne 29.04. - 30.04.2015 ve znění přílohy č. RM 321 7/7.
RM 321 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Informace MST - delegace z Hildenu

Identifikace:
MST - informace o hildenské delegaci v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
MST - kdo bude mít zájem z řad radních / zastupitelů - může se účastnit společné večeře v Jakubově Novém Dvoře.
Tato informace jim byla předána. Dále informoval o dalším programu delegace.
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RM 321 - 11.5.2015

7.9 MST - akce na Husově náměstí dne 07.05.2015 - "Oslavy dne 70. výročí osvobození" - poděkování

Identifikace:
MST - vyjádřil poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce na Husově náměstí dne 07.05.2015,
která se konala v rámci 70. výročí od ukončení 2. světové války.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace a vyslovit poděkování.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
MST - informoval o vysokém počtu zúčastněných na akcích v tento den a dále vyslovil poděkování všem
organizátorům. Radní se k poděkování připojili a v tomto smyslu schválili usnesení.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 321- 13611/15
RM vyslovuje poděkování všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě a úspěšném průběhu akce "Oslavy dne 70.
výročí osvobození", která se konala v rámci 70. výročí od ukončení 2. světové války.
RM 321 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 321:

16:50

Příští porada bude: RM 322, 25.5.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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