Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 329 (ve volebním období 23. zasedání) ze dne: 14.9.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 329 :
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
12 Ing. Libor Pozděna
14 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Ing. Jaromír Holeček
2

PaedDr. Olga Talášková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:40
místostarosta (Město)
13:00
17:40
radní (Rada města)
13:00
17:40
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:40
radní (Rada města)
13:00
17:40
radní (Rada města)
13:00
17:40
tajemník MěÚ (Městský úřad)
16:00
17:40
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:40
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:00
17:40
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:00
16:00
sportu)

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

ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad
Metují
ředitelka SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

13:00

14:30

Částečná

13:00

14:30

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 329 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 329 (ve volebním období 23. zasedání) ze dne: 14.9.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
2 Střední školy
3 Základní školy
4 Mateřské školy
5 Systém parkování ve městě
6 Různé

13:00
13:05
13:45
14:45
15:45
16:45

ST
OSKS
OSKS
OSKS
OMM

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 329 :
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
12 Ing. Libor Pozděna
14 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Ing. Jaromír Holeček
PaedDr. Olga Talášková

2

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:40
místostarosta (Město)
13:00
17:40
radní (Rada města)
13:00
17:40
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:40
radní (Rada města)
13:00
17:40
radní (Rada města)
13:00
17:40
tajemník MěÚ (Městský úřad)
16:00
17:40
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:40
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:00
17:40
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:00
16:00
sportu)
ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad
Metují
ředitelka SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují

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

13:00

14:30

Částečná

13:00

14:30

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 329 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 328) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 328 ze dne 31.8.2015 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 329

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 315- 13267/15

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

19 578
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: M (Měsíčně)

Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 696/67 s tím, že
město má zájem si ponechat takovou část pozemku, který by v budoucnu umožnil výstavbu chodníku a byla zároveň
zachována i linie veřejného osvětlení.
Plnění:
Již v RM 327 bylo navrženo vyřazení - viz dřívější důvody - nespolupráce žadatele.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 318- 13448/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 750
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Žádost MK o zapůjčení krytého pódia

Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na akce pořádané Městským klubem Nové Město nad Metují, a to: 1/
Zahájení 37. ročníku Novoměstského hrnce smíchu, které se uskuteční v neděli 07.06.2015 na Husově náměstí. RM
ukládá TS zajistit technickou výpomoc s postavením a úklidem krytého pódia, s vytyčením daného prostoru, se
zajištěním přípojky na elektřinu a rozmístěním odpadkových košů.
2/ Letní koncerty, které se uskuteční v neděli ve dnech 12.07.2015, 19.07.2015, 26.07.2015, 02.08.2015, 09.08.2015,
16.08.2015, 23.08.2015 a v sobotu 04.07.2015 a 29.08.2015. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s postavením
krytého pódia před prvním koncertem dne 04.07.2015 a s úklidem pódia po posledním koncertu dne 29.08.2015.
3/ Dny evropského dědictví 2015, které se uskuteční v sobotu 12.09.2015 na Husově náměstí. RM ukládá TS zajistit
technickou výpomoc s postavením a úklidem krytého pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na
elektřinu a rozmístěním odpadkových košů.
Plnění:
Splněno, všechny akce se uskutečnily.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13459/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 759
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Cyklostezka Krčín - Spy - podnět z komise pro vyváženou dopravu

Usneseni:: RM souhlasí s variantou č. 2 pro vedení cyklostezky Krčín - Spy ve znění přílohy č. RM 318 - 7/7. RM ukládá OMM
zahájit předběžná jednání s vlastníky pozemků o umístění cyklostezky dle schválené varianty.
Plnění:
Předběžná jednání s vlastníky pozemků o umístění cyklostezky byla již zahájena. Nyní projednáváme trasu s
vlastníkem nemovitosti, který je proti vedení cyklotrasy přes jeho pozemek. RM 329 schválen nový termín:
23.11.2015 (Majetkoprávní projednávání s vlastníky pozemků.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 319- 13476/15
19 780
Věc:

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

Termín: 10.9.2015

, výchozí:

10.9.2015

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

Ulice Bratří Čapků v Krčíně - Studie řešení odstavných ploch

Usneseni:: RM ukládá OMM a OF hledat možné finanční úspory v rozpočtu 2015 na zpracování PD k územnímu a stavebnímu
řízení na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně, v případě nalezení volných
finančních zdrojů předložit RM a následně ZM ke schválení zařazení nové položky "PD na odstavné plochy v ul. Bratří
Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně" do rozpočtu 2015 vč. příslušného rozpočtového opatření.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 3 z 26

Tisk: 17.9.2015

RM 320- 13560/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 876
Věc:

Termín: 29.9.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 29.9.2015

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

Viz bod 5/1 - Akademické týdny a jejich přesah do Polska

Usneseni:: RM ukládá vedení města projednat možnost přeshraničního propojení akcí Akademické týdny a Dny křesťanské kultury
na některém budoucím jednání s partnerským městem Duszniki Zdrój.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 329 schválen nový termín: 29.9.2015 (Bude projednáno v rámci setkání u
příležitosti Dnů evropského dědictví, zpráva bude podána do RM 330.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 321- 13594/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 900
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

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

Ze ZM 107 - 7/1 - Podnět občanky města paní Mgr. T. S. ve věci budoucnosti "Stará školy" v Krčíně
Int: OSN/316

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno. Projednáno v ZM 109. RM 329 schválen nový termín: 29.9.2015 (Do RM 330 budou předloženy výstupy z
anketního průzkumu.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 322- 13612/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 944
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Příloha k plnění splatného úkolu č. 19639 ze dne 02.03.2015 (viz RM 292-12394/14) - PNT s. r. o. - koncepce bud

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí znění přílohy č. RM 322 - 1/2 doplněnou Koncepci fungování společnosti PNT s. r. o.
RM ukládá ST připravit ve spolupráci s jednatelkou PNT s.r.o. možné alternativy dalšího postupu společnosti v
návaznosti na aktuální situaci na trhu s vytápěním, a to včetně opatření, která by mělo město jako vlastník společnosti
přijmout.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 329 schválen nový termín: 12.10.2015 (Důvodem jsou vzniklé skutečnosti,
které jsou nově legislativně řešeny a budou se promítat do zpracovávaných postupů společnosti v nadcházejících
letech.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13634/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 989
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Prodej části pozemku z majetku města v ul. Družební

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. p. č. 715/36 o výměře cca 35 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeném na LV č. 10 001
pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují do vlastnictví manželů R. a E. F. a to za nabídnutou a tedy sjednanou částku
300 Kč/m² pozemku za těchto podmínek: poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitých věcí a náklady na vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku uhradí kupující. Geometrický
plán pro zaměření pozemku bude vyhotoven za účasti OMM dle přílohy č. RM 320, bod 2.4 (snímek mapy – detail) na
náklady žadatele. RM ukládá OMM předložit věc k projednání ZM až po předložení geometrického plánu z důvodu
přesného stanovení výměry požadovaného pozemku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13706/15
20 035
Věc:

Termín: 14.9.2015

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

, výchozí: 14.9.2015

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

Téma pro koncepční RM v září - střední školství v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM ukládá MST zařadit do jednání koncepční RM, plánované na září 2015, problematiku středního a učňovského
školství ve městě a přizvat na něj příslušné ředitele škol.
Plnění:
Splněno. Ředitelé středních škol jsou přizváni do RM 329.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 324- 13718/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 057
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

VŘ - Město Nové Město nad Metují, okr. Náchod - cisternová automobilová stříkačka

Usneseni:: RM schvaluje zadání veřejné zakázky „Město Nové Město nad Metují, okr. Náchod - cisternová automobilová
stříkačka“ vítězné firmě THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO: 46508147, na základě protokolu z
posouzení a hodnocení nabídek, za vysoutěženou nabídkovou cenu 5.987.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Kupní
smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01
Polička, IČO: 46508147, ve znění přílohy č. RM 323 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13720/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 059
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

VŘ - Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují“
z důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016. RM
doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Projednáno v ZM 109. RM 329 schválen nový termín: 9.11.2015 (Prodloužení termínu z důvodu připomenutí začlenit
položku do rozpočtu 2016.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 324- 13739/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 069
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou čestného uznání jako poděkování za činnost pro město navrženým
občanům města ve znění přílohy č. RM 324 - 5/6. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u příležitosti oslav
28. října 2015 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Plnění:
Splněno. Zařazeno do programu jednání ZM 109 dne 10.09.2015.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13755/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 082
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Prodej pozemku pod částí stavby jezu

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku st. p. č. 2497 o výměře 3 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, který je zastavěn stavbou části vodního díla, jezu, evidovaného u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 3042 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují. Vlastníkem této stavby vodního díla je ČR a právo hospodaření má Povodí Labe, s. p.,
Víta Nejedlého 951, Hradec králové, IČO: 70890005, a to za cenu 300 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou sjednanou
kupní cenu 900 Kč s tím, že kupující uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí a rovněž bude poplatníkem daně
z nabytí nemovitosti.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13758/15
20 083
Věc:

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

Termín: 10.9.2015

, výchozí:

10.9.2015

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

Návrh nových investičních položek do rozpočtu 2015

Usneseni:: RM bere na vědomí předložený návrh nových investičních položek do rozpočtu 2015 a ukládá OMM připravit tento
návrh ke schválení takto navržených nových položek rozpočtu 2015 vč. rozpočtových opatření do ZM dne 10.09.2015.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 325- 13759/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 084
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Podnět pí G. P. - areál bývalých kasáren - PD na komunikaci

Usneseni:: RM bere na vědomí podnět pí G. P. ze dne 16.06.2015 a souhlasí se zněním písemné odpovědi ve znění přílohy č. RM
325 - 3/4 a pověřuje ST podpisem dopisu. RM ukládá OMM odeslat písemnou odpověď paní G. P. a seznámit s
podnětem i s odpovědí ZM.
Plnění:
Bylo odesláno e-mailem všem zastupitelům.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13765/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 089
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Nová investice - VO a MR ul. Nábřežní

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investici "VO a MR v ul. Nábřežní" (§ 3631) a financování projektové dokumentace
rozpočtovým opatřením převodem částky 35.000 Kč z § 2212 - Stavební úpravy komunikace Náchodská (org.1631).
RM ukládá ORM zařadit realizaci této akce do návrhu rozpočtu 2016.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13771/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 093
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Cyklostezky a trasy v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM ukládá OMM zahájit výběrové řízení na zpracovatele PD na cyklostezku v ul. K Sirkárně, Popluží - ul.
Elektrárenská, cyklotrasa v ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolovna - Peklo. RM ukládá OMM výsledky
výběrového řízení předložit ke schválení do RM a následně do ZM konaného dne 10.09.2015, a to vč. návrhu na
rozšíření položky rozpočtu "Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD" a na rozpočtovou úpravu v souladu s výsledky
výběrového řízení.
Plnění:
Splněno částečně. Výběrové řízení bylo vypsáno. Bylo osloveno 5 uchazečů. V termínu pro podávání nabídek nebyla
doručena žádná obálka s nabídkou uchazeče. Výběrové řízení bude opakováno. RM 329 schválen nový termín:
12.10.2015 (Bude vypsáno nové výběrové řízení.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 326- 13799/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 122
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Prodej bytu z majetku města č. 1012/9 v ul. Českých bratří

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodat nemovitost - bytovou
jednotku č. 1012/9, umístěnou v podkroví, která je vymezena jako byt č. 9 ve stavbě budovy č. p. 1012 v Novém Městě
nad Metují, postavené na pozemku stavební p. č. 120 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ulici Českých bratří, v
části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4821/39617, zájemci
paní R. P., za nabídnutou cenu 310.000 Kč s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí a
prodávající uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13800/15
20 123
Věc:

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

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti pro nasvětlení přechodu v ul. Českých bra

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č.
35/15/BVB/MS k části pozemku p. p. č. 2069/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.
ú. a obci Nové Město nad Metují, vedeného na LV č. 4444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
České republiky, s příslušností hospodařit zapsanou na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140
00 Praha, a to v délce 9,5 m (3 m v chodníku a 6,5 m v zeleni) v km 129,181 u silnice I/14, za cenu 327 Kč + DPH v
platné výši ve znění přílohy č. RM 326 - 2/6.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 17.9.2015

RM 326- 13801/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 124
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Koupě pozemku pod chodníkem od SŽDC

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků p. p. č. 753/11 o výměře 105 m2, p. p. č. 753/13 o výměře 36 m2 oba
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, vedené na LV č. 1216 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují, z majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem na částku max. 22.000 Kč (znalecký posudek + náklady).
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13804/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 125
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Dopis p. V. R. ve věci kontinuální údržby parkové úpravy u garáží v Luštinci

Usneseni:: RM ukládá ST ve spolupráci s OMM jednat s majiteli pozemků u garáží u Luštince, o kontinuálním provádění údržby a
úprav zeleně na těchto pozemcích, kterou dosud dobrovolně udržoval p. V. R. RM doporučuje ZM vyslovit p. V. R.
veřejné poděkování za jeho činnost v dané lokalitě v uplynulých 30 letech.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13806/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 127
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše - nová položka rozpočtu

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investici rozpočtu 2015 "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše" a
související financování projektové dokumentace schválit rozpočtovým opatřením, tj. převodem částky 100.000 Kč z §
2212 - Stavební úpravy komunikace Náchodská (org. 1631). PD na rekonstrukci komunikace v ul. Kpt. Jaroše bude
zpracována pro úsek od křížení s ul. Náchodská až po křižovatku s ul. Stavební.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13807/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 128
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Kanalizace v ul. Nábřežní - přesun investice do roku 2016

Usneseni:: RM souhlasí, aby položka rozpočtu kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) Náchod ve výši 1200 tis. Kč, byla
přesunuta do roku 2016, z důvodu, že v tomto roce bude probíhat též realizace přeloženi kabelové vedení NN a
realizace nového VO. RM ukládá o této skutečnosti informovat ZM.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13811/15
20 132
Věc:

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

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Položka rozpočtu 2015 - parkoviště v ul. Havlíčkova - PD

Usneseni:: RM doporučuje ZM změnit položku rozpočtu 2015 "Parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (u restaurace U Trunečků, u
prodejny potravin) na položku "Parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (od křižovatky "U Papežů" až po č. p. 219 ul.
Nádražní)" a navýšit tuto položku na 200 tis. Kč. RM doporučuje ZM, uložit OMM úkol vedoucí k výběru projektanta.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun 110 tis. Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na tuto
rozšířenou položku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 326- 13814/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 135
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Dohoda o vzájemné spolupráci a dohoda o budoucím věcném plnění - návaznost na RM 325

Usneseni:: RM nesouhlasí s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci a dohody o budoucím věcném plnění mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Nordic Invest s.r.o.,
Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:
01582119, a to z důvodu zvýšení intenzity dopravy v dané lokalitě, ke kterému by při realizaci investice „Samoobslužné
myčky aut a kontejnerové čerpací stanice na p. p. č. 520/1, k. ú. Nové Město nad Metují“ bezesporu došlo. RM ukládá
OMM zastupovat město jako účastníka příslušného stavebního řízení, ve smyslu tohoto usnesení.
Plnění:
OMM ve stavebním řízení nebude souhlasit s umístěním a provedením stavby z důvodu zvýšení intenzity dopravy.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13835/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 148
Věc:

Termín: 12.9.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 12.9.2015

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

Žádost Ing. L. Hovorky o zapůjčení pivních setů, odpadkových košů a stánků - 3. ročník NovoVinobraní

Usneseni:: RM souhlasí se zapůjčením 6 ks pivních setů, 3 ks odpadkových košů a 1 ks prodejního stánku s krycí plachtou v
majetku města, a to dne 12.09.2015 od 13:00 do 18:00 hodin v rámci doprovodného programu ke Dnům evropského
dědictví - 3. ročník NovoVinobraní na historických viničních terasách domu č. p. 1234 v ul. Na Zadomí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13836/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 149
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Výpůjčka části pozemku pro stavbu u prodejny č. p. 43 - Mléčná jídelna Verner

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 368/5 o výměře 240 m2 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod, a to ode dne 01.09.2015 na dobu 20 let s tím, že součástí výpůjčky není průchozí chodník.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13837/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 150
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Pronájem částí pozemků - zahrádka č. 1 u tenisových kurtů

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy ke smlouvě o nájmu částí pozemků ze dne 24.05.2012: část p. p. č. 861/1
o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 861/51 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní plocha
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaných na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, uzavřené na dobu určitou do dne 31.08.2015, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou ode dne
01.09.2015 (při zachování ostatních podmínek), s nájemcem, paní H. Š.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13838/15
20 151
Věc:

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

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Pronájem části pozemku - zahrádka č. 2 u tenisových kurtů

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy ke smlouvě o nájmu části pozemku ze dne 30.12.2010: část p. p. č. 861/1
o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na
LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, uzavřené na dobu určitou do dne 31.08.2015, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou ode dne 01.09.2015 (při zachování ostatních podmínek), s nájemci, paní J. F. a paní M. Š.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 327- 13839/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 152
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Prodej bytu z majetku města č. 21 v domě č. p. 533 Malecí

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodat nemovitost - bytovou
jednotku č. 533/21, umístěnou ve 3. nadzemním podlažím, která je vymezena jako byt č. 21 ve stavbě budovy č. p.
532, 533 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku p. č. st. 874 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul.
Malecí, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti
4312/112620, zájemci p. P. Š., za nabídnutou cenu 650.000 Kč s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru
nemovitostí a prodávající uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
Plnění:
Projednáno v RM č. 328- 13890/15. Navrhujeme vyřadit. Prodej nebyl realizován - zájemce odstoupil.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 327- 13840/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 153
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci

Usneseni:: RM nesouhlasí s prodejem části pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín v
ulici Na Kopci zájemci p. P. Š., za nabídnutou kupní cenu ve výši 490 Kč/m2 pozemku, protože dle znaleckého
posudku je minimální cena v místě a čase obvyklá 600 Kč/m2 pozemku, jak bylo také uvedeno ve zveřejněném
záměru města. RM ukládá OMM znovu zveřejnit záměr města prodat pozemek za stejných podmínek jako byl
zveřejněn záměr města prodat ode dne 13.02.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13841/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 154
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí:

10.9.2015

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. Ve Vilách

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit dle podmínek zveřejněných v záměru města prodat ze dne 10.04.2015 s prodejem
pozemku p. p. č. 1222/2 o výměře 712 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z
majetku města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za nabídnutou a tedy sjednanou
kupní cenu 403 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 286.936 Kč, zájemci Ing. P. Z.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13845/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 158
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Podnět k majetkovému a správnímu vstupu města do letiště Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ukládá OMM zorganizovat schůzku za účasti ST, vedení Aeroklubu a p. Ing. D. V. k nalezení řešení ve věci dalšího
užívání části letiště.
Plnění:
Splněno. Schůzka proběhla dne 27.8.2015 a další jednání již budou probíhat mezi vedením Aeroklubu a Ing. Davidem
Voborníkem bez účasti města NMNM.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13848/15
20 161
Věc:

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

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Koupě pozemku do majetku města v Březinkách

Usneseni:: RM nesouhlasí s koupí pozemku za navrhovanou cenu. RM ukládá OMM svolat jednání za účasti ST, p. Ing. J. Š. a
firmou FATO a.s., člen holdingu FATO za účelem vyjasnění ceny a možnosti dopravního napojení a vedení sítí k jeho
pozemkům.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 327- 13853/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 164
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

"I/14 Nové Město nad Metují - Rekonstrukce zastávkového pruhu"

Usneseni:: RM souhlasí se záměrem zkrácení zastávkového pruhu na zastávce Malecí pro možnost vybudování místa pro
přecházení přes silnici I/14. RM souhlasí s financováním napojení stávajících okolních chodníků s bezbariérovou
úpravou a s nasvětlením místa pro přecházení. RM doporučuje ZM schválit v rozpočtu města 2015 novou položku
"PD - nasvětlení místa pro přecházení v ul. TGM" a schválit rozpočtové opatření - přesun 10 tis. Kč z § 2212 Stavební úpravy komunikace Náchodská (org. 1631) na tuto novou položku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13854/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 165
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Nová investice - PD na zastávky v ul. Halínská, Spy

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investici "Autobusové zastávky ul. Halínská, Spy - PD", rozpočtové opatření - převod
částky 120 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) a výjimku z pravidel zadávání zakázek - přímé
zadání vybranému projektantovi.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13859/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 167
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Výpůjčka pozemku č. 301 + trafostanice - Krčín
Int: OSN/346

Usneseni:: RM souhlasí s výpůjčkou pozemku p. p. č. 301 v k. ú. Krčín o celkové výměře 17 m2 žadateli p. P. P. s podmínkou
údržby na vlastní náklady. Dále RM souhlasí s provedením zpevněné plochy a opěrné zídky na předmětném pozemku
a to s podmínkou úhrady všech nákladů s tím spojených ze strany žadatele a provedení staveb v souladu se
Stavebním zákonem. RM ukládá OMP připravit smlouvu o výpůjčce výše jmenovaného pozemku v souladu se
zveřejněným záměrem a dle obvyklých podmínek.
Plnění:
Provedena revokace tohoto usnesení, projednáno usnesením č. RM 328-13876/15 v rámci bodu 2/1 - ke 14.9.2015
splněno. Tento úkol je proto možno zrušit.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 327- 13863/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 171
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Smlouva o dílo Výtahy Náchod s.r.o. - výtah OAZA
Int: OSN/351

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na provedení opravy elektroinstalace výtahu umístěného v objektu č. p. 1424,
MSSS OAZA, ul. T. G. Masaryka v hodnotě 177.100 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876
a firmou Výtahy Náchod s.r.o., Slunečná 1833, 547 01 Náchod, IČO: 26005450, ve znění přílohy č. RM 327 - 4/6 a
pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno. Smlouva podepsána, realizace probíhá.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13864/15
20 172
Věc:

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

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

VŘ - Výměna plynových spotřebičů 2015
Int: OSN/352

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna plynových spotřebičů 2015“ p. Janu Renfusovi, Riegrova 195,
Náchod, IČO: 11591994, za nabídkovou cenu 335.519 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a p. Janem Renfusem, Riegrova 195, Náchod, IČO:11591994, ve znění přílohy č. RM
327 - 4/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno. Smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 327- 13866/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 174
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Žádost adresovaná zastupitelům a vedení města o zjednání nápravy ve věci MSSS Oáza

Usneseni:: RM bere na vědomí anonymní žádost ze dne 10.08.2015 adresovanou zastupitelům a vedení města Nové Město nad
Metují ve věci zjednání nápravy v MSSS Oáza. RM ukládá OMM zveřejnit informaci o plánované investiční akci instalaci klimatizace v MSSS Oáza.
Plnění:
Splněno. Zrealizováno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13871/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 178
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Koncepce Městského střediska sociálních služeb Oáza

Usneseni:: RM doporučuje schválit ZM koncepční záměr MSSS Oáza na vytvoření oddělení se zvýšenou péčí pro klienty, kteří
onemocní Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou včetně všech souvisejících finančních závazků z rozpočtu
města v příštích letech ve znění přílohy č. RM 327 - 6/2. RM v této souvislosti bere na vědomí přiložené přílohy a
souhlasí s tím, aby ZM schválilo s platností ode dne 01.10.2015 navýšení pracovních úvazků ošetřovatelek v MSSS
Oáza ze stávajících 4,0 na 6,0 úvazků, tj. o dva zaměstnance.
Plnění:
Viz ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13877/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 182
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města - skladování f. NOVOSTAV, s. r. o.

Usneseni:: RM souhlasí s krátkodobým pronájmem části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují na dobu méně než 30 dnů ode dne 01.09.2015 do dne 30.09.2015 společnosti
NOVOSTAV, s. r. o., IČO: 455 39 006, sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za účelem dočasné
deponie stavebního materiálu pro výstavbu chodníku a stezky v ul. Náchodská, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok a za
podmínky, že odstraní na své náklady případně způsobené škody na pozemku a na příjezdové cestě a ke dni ukončení
užívání je uvede do původního stavu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13878/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 183
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Výpůjčka části pozemku z majetku města v ul. Pod Vodojemem

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 677/22 o výměře 53 m2, druh pozemku ostatní
plocha pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem údržby, příjezdu a
přístupu k rodinnému domu, s účinností ode dne 01.09.2015, a to s vypůjčiteli manželi S. a J. Š.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13879/15
20 184
Věc:

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

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Výpůjčka pozemků z majetku města - cvičiště pro psy

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku pro sportovní kynologii a výcvik agility psů pozemek
p. p. č. 1920/1 o výměře 426 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemek p. p. č. 2255 o výměře 316 m2, druh
pozemku ostatní plocha; z majetku města, vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, dle
předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za těchto
podmínek: pozemky nelze oplocovat a nelze zde umísťovat žádné další neodnímatelné překážky, stavby, oplocení
apod. a provádět terénní úpravy, výpůjčitel umožní půjčiteli ve výjimečných případech pozemek využít při akcích města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 328- 13880/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 185
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města pro včelín - I

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 1318/1 o výměře 11 m2, druh pozemku lesní
pozemek pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod s M. G., za účelem umístění pojízdného včelína, a to ode dne 01.09.2015 na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 200 Kč.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13881/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 186
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města pro včelín - II

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2130 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod s Mgr. D. H., za účelem umístění pojízdného včelína, a to na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a za roční nájemné ve výši 200 Kč.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13887/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 190
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Koupě pozemku do majetku města pro stavbu „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská“

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemku p. p. č. 301/4 o výměře 415 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú.
Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují
do vlastnictví města od vlastníků, p. L. H., podíl o velikosti 1/4 a pí H. T., podíl o velikosti 3/4, za kupní cenu 150 Kč/m2
pozemku, tj. za celkovou sjednanou kupní cenu 62.250 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad práva do katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč, uhradí daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13888/15
20 191
Věc:

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

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Darování pozemků do vlastnictví města od FATO real s.r.o.

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem (darováním) pozemků p. p. č. 689/3 o výměře 128 m2, druh
pozemku zahrada, p. p. č. 690/8 o výměře 130 m2, druh pozemku zahrada, p. p. č. 2072/4 o výměře 24 m2 druh
pozemku ostatní plocha, a části pozemku p. p. č. 666/2 o výměře cca 155 m2 (bude upřesněno geometrickým
plánem), druh pozemku orná půda, a části pozemku p. p. č. 694/1 o výměře cca 68 m2 (bude upřesněno
geometrickým plánem) vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují z vlastnictví FATO real, s.r.o., člen holdingu FATO
a.s. do vlastnictví města Nové Město nad Metují a tím, že město uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí, uhradí
daň z příjmu právnických osob, bude-li městu vyměřena. Náklady na geometrické plány uhradí FATO a.s.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 328- 13889/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 192
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

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

Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v ul. Komenského

Usneseni:: RM ukládá OMM po projednání informace o tomto postupu v ZM 109 dne 10.09.2015 zveřejnit záměr města
pronajmout pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nejvyšší nabídku nájemného uvedenou za 1 m2 a rok,
minimální nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a ve stavu, v jakém se
nachází, s tím, že přístup na pozemek je zajištěn věcným břemenem spočívajícím v právu průchodu budovou č. p. 382
a po pozemku st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, viz příloha č. RM 328 návrh záměru.
Plnění:
Bod projednán v ZM 109 a dle přijatého usnesení bude případně zveřejněno. RM 329 schválen nový termín:
29.9.2015 (Žádost o prodloužení termínu z důvodu přijatého usnesení č. RM 328-13889/15. RM uložila projednání v
ZM 109.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 328- 13890/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 193
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí:

14.9.2015

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

Prodej bytu z majetku města č. 21 v domě č. p. 533 Malecí

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit dle stejných podmínek, které byly uvedeny ve zveřejněném záměru města prodat dne
16.06.2015, záměr města prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 533/21, umístěnou ve 3. nadzemním podlažím, která
je vymezena jako byt č. 21 ve stavbě budovy č. p. 532, 533 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku p. č. st.
874 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul. Malecí, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných
částech domu a pozemku o velikosti 4312/112620.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13891/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 194
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí:

10.9.2015

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

Aktuální stav projektů

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 25.08.2015 ve znění přílohy č. RM 328 - 3/1.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
17.9.2015
Poznámka:

RM 328- 13894/15

S

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

20 196
Věc:

Závěr:

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 29.9.2015

, výchozí:

29.9.2015

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

Smlouva o právu provést stavbu

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na opěrnou zeď ul. Nádražní ulice č. p. 316, na pozemku p. č. 1912/11,
k. ú. Nové Město nad Metují, pro potřebu vydání stavebního povolení a realizaci, na pozemku spoluvlastnic paní RNDr.
L. K. a paní Mgr. E. H., a to dle projektové dokumentace: „Nové Město nad Metují, Nádražní ulice, č. p. 361, Opěrná
zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 na p. č. 1912/14 a 1912/11, vypracovanou projekční a inženýrskou kanceláří ASSPRO,
s.r.o., Plhovská 1100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 328 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu. RM 329 schválen nový termín: 29.9.2015 (Smlouva zaslána vlastníkům.)
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 328- 13895/15
20 197
Věc:

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

Termín: 14.9.2015

, výchozí:

14.9.2015

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

Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů

Usneseni:: RM bere na vědomí informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Linky mechanicko-fyzikální úpravy odpadů, Nové
Město nad Metují“ a související předběžná stanoviska dotčených orgánů státní správy a ukládá OMM zpracovat v
součinnosti s odbornými útvary odůvodněné stanovisko města, které bude v předepsaném zákonném termínu
odesláno na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. RM ukládá OMM zaslat toto stanovisko na vědomí radním.
Plnění:
Bude splněno do 11.09.2015 stanovisko bude radním zasláno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 328- 13896/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 198
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Nová investiční položka - autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na
Strážnici", rozpočtové opatření - převod částky 220 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto
novou položku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13897/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 199
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Nová investiční položka - chodník u pizzerie Malecí

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "chodník u pizzerie Malecí", rozpočtové
opatření - převod částky 150 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto novou položku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13898/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 200
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Nová investiční položka - PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v
Novém Městě nad Metují - Krčíně", rozpočtové opatření - převod částky 70 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul.
Náchodská (§ 2219) na tuto novou položku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13899/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 201
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Rozšíření investiční položky - cyklostezka K Sirkárně - Nahořany

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit přejmenování rozpočtové položky "Cyklostezka ul. K Sirkárně - PD" na "Cyklostezka v ul. K
Sirkárně, Popluží - ul. Elektrárenská, cyklotrasa v ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolovna - Peklo - PD " a
doporučit schválit navýšení této položky na 250 tis. Kč rozpočtovým opatřením - přesunem 150 tis. Kč z org. 1442 Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto přejmenovanou položku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13905/15
20 203
Věc:

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

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Zpoplatnění parkování na Husově náměstí a v části ul. Komenského

Usneseni:: RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 328 - 3/15 předložený Parkovací systém v jiných obcích. RM ukládá OMM
připravit podklady k zpoplatnění parkování na Husově náměstí a v části ul. Komenského na nejbližší zasedání
koncepční RM.
Plnění:
Splněno, předloženo na koncepční RM 329.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 328- 13906/15

Odpovídá (Garant) : MST

20 204
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Cykloregion Vlastimila Moravce - projektový záměr

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit ve znění příloh č. RM 328 - 3/16 projektový záměr Cykloregion Vlastimila Moravce spojující
cyklotrasou města a obce Nové Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška, Podbřezí, Bílý Újezd, Solnice-Ještětice a
uzavření dohody o spolupráci při jeho budování mezi všemi vyjmenovanými městy a obcemi.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13908/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 206
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Nová investiční položka - PD - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "PD - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v
ul. Náchodská", rozpočtové opatření - převod částky 60 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na
tuto novou položku.
Plnění:
Projednáno v ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13910/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 208
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Termín: 14.9.2015

, výchozí:

14.9.2015

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

Smlouva o dílo - technická a konzultační činnost při pořizování ÚP

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. arch. Alešem Palackým, na jejímž základě bude provedeno vyhodnocení části
námitek a připomínek k pořizovanému ÚP Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 328 - 3/20.
Plnění:
Po podpisu smlouvy o dílo bude navázána spolupráce s vybraným zpracovatelem Ing. arch. Alešem Palackým na části
rozhodnutí o námitkách a připomínkách opatření obecné povahy ÚP NMnM.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13912/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 210
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí:

14.9.2015

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

VZ - „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“ z důvodu, že byla podána pouze 1
nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 (nebo do rozpočtu na rok 2016) částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13913/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 211
Věc:

Termín: 14.9.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 14.9.2015

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

Žádost SVJ Malecí 530 a 531 - zateplení bočních štítů

Usneseni:: RM projednala žádost SVJ Malecí 530 a 531 a souhlasí s tím, že nezbytný prořez větví bude proveden firmou při
stavbě lešení s podmínkou, že k tomu bude přizván pracovník TS p. Falta.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13914/15
20 212
Věc:

Termín: 10.9.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 10.9.2015

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

Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října - vratka dotace

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - vratka dotace na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28.
října“ (§ 6409) ve výši 284 tis. Kč. Navýšení výdajů bude pokryto příjmem částky vrácené dodavatelem stavby (§ 2219).
Plnění:
RO bylo projednáno na ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

RM 328- 13915/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 213
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Připomínky Ing. Prouzy - rekonstrukce ul. Náchodská

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit, zda v PD na rekonstrukci komunikace v ul. Náchodská byly řešeny zálivy u zastávek
autobusů, a pokud ano, tak proč nedošlo k jejich realizaci.
Plnění:
Odpovězeno e-mailem RM dne 08.09.2015 vč. výkresu.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13916/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 214
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor - č. p. 427, kasárna (přesun z RM 327 - 4/3)

Int: OSN/348
Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky volných prostor ve 2. NP, o celkové výměře cca 46 m2 v objektu č. p.
427, ul. Československé armády, st. p. č. 2197 za účelem zřízení zkušebny kapely za standardních podmínek (doba
neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta) a s podmínkou vyklizení prostor včetně odhlučnění od okolí, které provede žadatel
na vlastní náklady.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13917/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 215
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí:

14.9.2015

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

Dopis pí H. K. a sdělení města k dopisu

Usneseni:: RM bere na vědomí dopis paní H. K. ze dne 28.07.2015 a sdělení města k tomuto dopisu, vše ve znění přílohy č. RM
328 - 4/2.
Plnění:
Dopis odeslán. Nájem ukončen, byt předán.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13920/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 216
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ Komenského" (Interaktivní prvky na školní poz

Usneseni:: RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Interaktivní prvky na školní pozemek" v rámci dotačního
programu Královéhradeckého kraje "Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta" 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.
Plnění:
Splněno, smlouva je podepsána.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13921/15
20 217
Věc:

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

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ Komenského" (Nový domov pro školní potvory

Usneseni:: RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 12 tis. Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Nový domov pro školní potvory" v rámci dotačního programu
Královéhradeckého kraje "Zájmová práce se žáky mimo vyučování" 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.
Plnění:
Splněno, smlouva je podepsána.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.9.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 224
Věc:

Termín: 10.9.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

RM 328- 13930/15

, výchozí: 10.9.2015

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

Kalendář RM a ZM na rok 2016

Usneseni:: RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2016 ve znění přílohy č. RM 328 - 7/3 a ukládá OSÚ
informovat o tomto rozpisu ZM, VO, OI, PNT s. r. o., příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

RM 328- 13932/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 225
Věc:

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Klub Mandl - registrace sociální rehabilitace

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podklady pro registraci služby sociální rehabilitace pod názvem Centrum prevence Mandl,
ve znění přílohy č. RM 328 - 7/5.
Plnění:
Viz ZM 109.
Ze dne:
Závěr:
17.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

RM 328- 13933/15
20 226
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Klub Mandl - ukončení registrace NZDM

Usneseni:: RM souhlasí s podáním žádosti o zrušení registrace služby NZDM a pověřuje ST podpisem žádosti.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
17.9.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 329 - 14.9.2015

Čl 1

Kontrola úkolů

13:00

ST

Čl 2

Střední školy

13:05

OSKS

2.1 Střední školy
Zdroj. dokum.: RM 329 - 2/1 - Flash Příloha: RM 329 - 2/1 - Flash
Identifikace:
V přílohách jsou předány Výroční zprávy škol z minulých let. K jednání byli přizváni oba ředitelé stávajících středních
škol ve městě. Diskuse by se měla týkat budoucnosti středního školství ve městě s přihlédnutím na demografii, rozvoj
průmyslové zóny Kvasiny a uplatnění studentů podle oborů ve firmách ve městě a okolí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní vyslechli informace ředitelů dvou středních škol působících ve městě. PaedDr. Olga Talášková, ředitelka
Střední školy a Základní školy Nové Město nad Metují (dále jen "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují") a Ing. Jaromír
Holeček, ředitel Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště Nové Město nad
Metují (dále jen "SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují"). Šlo o informace týkající se počtu žáků, akcí, které školy
pořádají a o záměrech a výhledech škol do budoucna. Ředitelka SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují ocenila spolupráci s
městem a požádala o pomoc s přípravou tradiční předvánoční výstavy "Vánoce s květinou". Ředitel SPŠ, SOŠ a SOU
Nové Město nad Metují informoval o připravované rekonstrukci budovy SPŠ a opuštění budovy bývalého štábu v
areálu kasáren. Upozornil na malý zájem žáků novoměstských základních škol o studium na jejich škole (necelých 10
% z celkového počtu studentů). Dále hovořil o spolupráci školy s některými strojírenskými firmami v regionu (Halla
a.s., Mesa Parts s.r.o.), nedaří se spolupráce se společností Ammann Czech Republic a.s. Byla projednávaná i další
možná spolupráce města a školy při realizaci studie "Kasárna", bohužel bez konkrétních závěrů.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 329- 13935/15
RM vzala na vědomí informace ředitelů středních škol působících v Novém Městě nad Metují a projednala otázky související
s budoucím fungováním těchto škol ve městě.
RM 329 Projednáno.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 329 - 14.9.2015

Základní školy

13:45

OSKS

3.1 Základní školy
Zdroj. dokum.: RM 329 - 3/1 - Flash Příloha: RM 329 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Koncepční diskuse by se měla týkat posouzení optimality současného nastavení základního školství ve městě z
pohledu zřizovatele (ekonomika, organizace, nákupy, dotace, stravování, obsazenost apod.) a dále výhledy a
možnosti do budoucna.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Radní se podrobně zabývali otázkami fungování základního školství ve městě, a to jak v současnosti, tak i s výhledy
do budoucnosti.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 329- 13936/15
RM projednala a posuzovala míru optimality současného nastavení základního školství ve městě z pohledu zřizovatele
(ekonomika, organizace, nákupy, dotace, stravování, obsazenost apod.) a dále výhledy a možnosti do budoucna v dané
oblasti.
RM 329 Projednáno.

Čl 4

Mateřské školy

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

14:45

OSKS

4.1 Mateřské školy
Zdroj. dokum.: RM 329 - 4/1 - Flash Příloha: RM 329 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Koncepční diskuse by se měla týkat posouzení optimality současného nastavení organizace mateřských škol z
pohledu zřizovatele (ekonomika, organizace, nákupy, dotace, stravování, obsazenost apod.) a dále výhledy a
možnosti do budoucna.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Radní se podrobně zabývali otázkami fungování mateřských škol ve městě, a to jak v současnosti, tak i s výhledy do
budoucnosti.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 329- 13937/15
RM projednala a posuzovala míru optimality současného nastavení činnosti mateřských školek ve městě z pohledu
zřizovatele (ekonomika, organizace, nákupy, dotace, stravování, obsazenost apod.) a dále výhledy a možnosti do budoucna v
dané oblasti.
RM 329 Projednáno.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 329 - 14.9.2015

Systém parkování ve městě

15:45

OMM

5.1 Systém parkování ve městě - zpoplatnění parkování
Zdroj. dokum.: RM 329 - 5/1 - Flash Příloha: RM 329 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Usnesením č. RM 322-13615/15 ze dne 25.05.2015 s názvem "Náměstí z pohledu ukončení udržitelnosti dotovaného
projektu v roce 2016 - systém parkování, systém předzahrádek", RM uložila OMM připravit a předložit RM základní
návrh nového manuálu pro parkování na Husově náměstí. OMM má zpracovaný návrh (pracovní verzi) na zpoplatnění
Husova náměstí a části ul. Komenského (2 veřejná parkoviště - před bankami a před MKN) ve formě Nařízení města
vč. obsáhlých dalších materiálů jako je přehled řešení placeného parkování v jiných městech. Z důvodu obsáhlosti a
složitosti bodu bylo v RM 328 rozhodnuto o tom, že bude celá záležitost projednána v samostatném bloku na
koncepční RM. Viz usnesení č. RM 328-13905/15: "RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 328 - 3/15 předložený
Parkovací systém v jiných obcích. RM ukládá OMM připravit podklady k zpoplatnění parkování na Husově náměstí a v
části ul. Komenského na nejbližší zasedání koncepční RM."
K rozhodnutí:
Seznámit se s připravenými materiály a projednat návrh nařízení.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
V 16:34 hodin pokračovala poslední část dnešního jednání RM, a to "Systém parkování ve městě - zpoplatnění
parkování".
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 329- 13938/15,

(uložen úkol číslo 20228).

RM bere na vědomí předložené materiály ke zpoplatněnému parkování. RM ukládá OMM do návrhu nařízení o placeném
stání na místních komunikacích ve městě Nové Město nad Metují zapracovat projednané změny a postupovat v dalších
krocích dle upravené přílohy č. RM 329 - 5/1 „Harmonogram k zavedení placeného parkování na Husově náměstí a ul.
Komenského“. RM ukládá OMM o dalším vývoji informovat na jednání RM dne 26.10.2015.
RM 329 Ukládá.

STIS

Stránka 20 z 26

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 329 - 14.9.2015

Různé

16:45

6.1 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 329 - 6/1 - Flash Příloha: RM 329 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Ředitel Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, žádá o povolení výjimky z počtu žáků
pro školní rok 2015/2016 ve třídě 8. A - 31 žáků.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu žáků pro "ZŠ Komenského" pro školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku
povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vysvětlení:

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

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 329- 13939/15
RM na základě žádosti ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, schvaluje pro školní
rok 2015/2016 výjimku z počtu žáků pro třídu 8. A ve znění přílohy č. RM 329 - 6/1. Výjimka je povolena za předpokladu, že
navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí.
RM 329 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Zápis č. 115 Bytové komise ze dne 09.09.2015
(Int.: OSN/350) Zdroj. dokum.: RM 329 - 6/2 - Flash Příloha: RM 329 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 115 Bytové komise ze dne 09.09.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 329- 13940/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20229).

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 115 Bytové komise ze dne 09.09.2015, ve znění přílohy č. RM 329 - 6/2.
RM 329 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 329 - 14.9.2015

6.3 Prodej vozidla Škoda Felicia
Zdroj. dokum.: RM 329 - 6/3 - Flash Příloha: RM 329 - 6/3 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 328-13927/15 uložila OF zajistit podklad pro stanovení prodejní seny (znalecký posudek,
posouzení odborné firmy…) a návazně zveřejnit záměr prodeje vozidla Škoda Felicia, registrační značka NAI 58-23,
nejvyšší nabídce s tím, že cena stanovená znaleckým posudkem bude minimální cenou.
K rozhodnutí:
Schválit prodej vozidla.
Odůvodnění:
Bylo zadáno zpracování znaleckého posudku na vozidlo. Z časových důvodů (STK pouze do dne 27.09.2015) byl
záměr prodeje již zveřejněn za předběžnou odhadní cenu 5 tis. Kč. Znalecký posudek a nabídky zájemců budou
předloženy na jednání RM. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce ode dne 04.09.2015 do dne 14.09.2015.
Odhadní cena dle znaleckého posudku činí 6.600 Kč bez DPH.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Kunte přímo na jednání RM otevřel 2 doručené obálky - vítězným uchazečem se stal p. J. M., za cenu 6.800 Kč.
Kupní smlouva s ním bude sepsána a podepsána.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 329- 13941/15,

(uložen úkol číslo 20230).

RM schvaluje prodej vozidla Škoda Felicia za částku 6.800 Kč a kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a p. J.
M. ve znění přílohy č. RM 329 - 6/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 329 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 28.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14JPO03-0053
Zdroj. dokum.: RM 329 - 6/4 - Flash Příloha: RM 329 - 6/4 - Flash
Identifikace:
Královéhradecký kraj zaslal ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje č. 14JPO03-0053 určené na výdaje za uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod za období roku
2014. Na základě dodatku smlouvy město Nové Město nad Metují obdrží dotaci v celkové výši 27.361,40 Kč. Smlouva
č. 14JPO03-0053 byla schválena usnesením č. RM 308-13045/14.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14JPO03-0053.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 329- 13942/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20231).

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14JPO03-0053
uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem a městem Nové Město nad Metují na poskytnutí dotace na výdaje za uskutečněný
zásah JSDH obce mimo její územní obvod za období roku 2014, ve znění přílohy č. RM 329 - 6/4 a pověřuje ST jeho
podpisem.
RM 329 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 28.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 329 - 14.9.2015

6.5 VZ „Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 329 - 6/5 - Flash Příloha: RM 329 - 6/5 - Flash
Identifikace:
Dne 07.09.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku a dne
09.09.2015 se konalo jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy 2 přechodů pro
chodce v Novém Městě nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení + uložit OMM zařadit potřebnou částku na realizaci této zakázky do rozpočtu na rok 2016 a
vysoutěžit zakázku počátkem roku 2016, nebo znovu v roce 2015.
Odůvodnění:
Odůvodnění a doporučení OMM v příloze č. RM 329 - 6/5 vč. protokolu o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení
nabídek.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 329- 13943/15,

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20232).

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku “Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“ z důvodu,
že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu města na rok 2016 potřebnou částku k realizaci na
jednotlivé dílčí části a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku znovu.
RM 329 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 VZ - „PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořany“
Zdroj. dokum.: RM 329 - 6/6 - Flash Příloha: RM 329 - 6/6 - Flash
Identifikace:
Dne 07.09.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek. Ve stanovené lhůtě pro podávání nabídek nebyla
zadavateli doručena žádná obálka s nabídkou uchazeče.
K rozhodnutí:
Zrušit výběrové řízení a vypsat zakázku znovu.
Odůvodnění:
OMM doporučuje nové zveřejnění a vysoutěžení v roce 2015.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 329- 13944/15,

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20233).

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku “PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín,
Nahořany“ z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM
ukládá OMM nové vypsání výběrového řízení.
RM 329 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 329 - 14.9.2015

6.7 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Zdroj. dokum.: RM 329 - 6/7 - Flash Příloha: RM 329 - 6/7 - Flash
Identifikace:
1 ks jasanu ztepilého na p. p. č.1575 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Při realizaci akce „Chodník v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře“ bylo zjištěno, že ve svahu nad
chodníkem - p. p. č. 1575 v k. ú. Nové Město nad Metují, se nachází vzrostlý strom, jasan ztepilý, který je silně
proschlý a svým šikmým vzrůstem zasahuje nad budoucí stavbu. Dále se nachází ve špatně přístupném terénu.
Nutné odstranění před provedením novostavby chodníku.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

K Čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 329- 13945/15
RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p. p. č.1575 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 329 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.8 Hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dětské hřiště na sídlišti Malecí“

Identifikace:
OMM (ORM) vypsalo výběrové řízení na návrh a realizaci centrálního dětského hřiště na sídlišti Malecí. Hodnotícím
kritériem je ekonomická výhodnost nabídky a dílčími kritérii jsou nabídková cena (55 %) a estetické a funkční
vlastnosti (45 %). Z tohoto důvodu navrhuje OMM pro posouzení a hodnocení této zakázky ustanovit speciální komisi
ve složení: Ing. Simona Vojnarová, Mgr. A. Vít Lukas, Bc. Adéla Vrzáčková, Ing. Libor Pozděna a paní Alena
Čečetková. Náhradníci: Ing. Petr Mach a Ing. Kateřina Novotná.
K rozhodnutí:
Schválit komisi pro posouzení a hodnocení pro veřejnou zakázku „Dětské hřiště na sídlišti Malecí v Novém Městě nad
Metují“.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
ST - navrhl, aby se někdo z vedení města nebo RM zúčastnil hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Dětské hřiště
na sídlišti Malecí“. Doplněni byli: Mgr. Josef Hylský a paní Marie Petruželková.
K Čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 329- 13946/15
RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Dětské hřiště na sídlišti Malecí v Novém Městě nad Metují“
ve složení: paní Marie Petruželková, Mgr. Josef Hylský, Ing. Simona Vojnarová, Mgr. A. Vít Lukas, Bc. Adéla Vrzáčková, Ing.
Libor Pozděna a paní Alena Čečetková. Náhradníci: Ing. Petr Mach a Ing. Kateřina Novotná.
RM 329 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 329 - 14.9.2015

6.9 Připomínka paní Petruželkové - ul. Rašínova

Identifikace:
Připomínka radní paní Marie Petruželková ve věci odstraněných dopravních značek v ul. Rašínova.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - v ul. Rašínova byly odstraněny dopravní značky a nastal tam chaos. ST - "Zákaz zastavení" tam
znovu urychleně dáme, aby si zde občané nezvykli parkovat.
K Čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 329- 13947/15,

(uložen úkol číslo 20234).

RM ukládá OMM ve spolupráci s ODSH zajistit vrácení značky "Zákaz zastavení" do ul. Rašínova.
RM 329 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.10 Poděkování ST - Dny evropského dědictví

Identifikace:
Poděkování ST všem zainteresovaným za povedenou akci.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - na Dny evropského dědictví neslyšel žádnou kritiku, pouze poděkování. Autobusy přepravily více jak
3000 lidí. ST - v AMMANN(u) předpokládali nižší účast, nakonec se zúčastnilo 6-7000 lidí.
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6.11 MST - Neustadt am Rübenberge

Identifikace:
Aktuální informace MST o návštěvě města Neustadt am Rübenberge ve dnech 11.09. - 13.09.2015 v rámci akce
Setkání Nových Měst v Evropě.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
MST - zpráva bude předložena do programu jednání Partnerského výboru a poté na vědomí RM.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 329:

17:40

Příští porada bude: RM 330, 29.9.2015, 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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