Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 407
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 407 (ve volebním období 101. zasedání) ze dne: 22.10.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 407 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
Hosté:
1
Renata Konvalinová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:52
místostarosta (Město)
13:00
14:52
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:52
radní (Rada města)
13:00
14:52
radní (Rada města)
13:00
14:52
radní (Rada města)
13:00
14:52
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:52
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
14:52
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:52
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:08
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:11
14:05
města)

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

referentka Odboru správy úřadu

Částečná

13:47

14:11

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 407 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 407
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 407 (ve volebním období 101. zasedání) ze dne: 22.10.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 407 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
Hosté:
1
Renata Konvalinová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:52
místostarosta (Město)
13:00
14:52
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:52
radní (Rada města)
13:00
14:52
radní (Rada města)
13:00
14:52
radní (Rada města)
13:00
14:52
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:52
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
14:52
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:52
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:08
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:11
14:05
města)
referentka Odboru správy úřadu

13:47

14:11

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 407 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 406) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 406 ze dne 8.10.2018 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 407
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 326- 13810/15

Věc : Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště
(ateliérové okno)

20 131 Vznik úkolu: 3.8.2015

Termín :

Provede:

22.10.2018

OMM Odbor majetku města,
9.5.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

19.10.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové
okno), která byla schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů,
neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM
sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k realizaci
akce došlo v roce 2016.
O dotaci na ateliérové okno na ZUŠ nelze dosáhnout. Našlo se však levnější řešení. Místo
atypických oken bylo navrženo osadit okna, která jsou výrobkem. Realizace je navržena do
návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se již o téměř havarijní stav, který je třeba co nejdříve řešit.

Závěr: schválen nový termín: 17.12.2018 z důvodu: Realizace je navržena do návrhu rozpočtu na rok
2019. Jedná se již o téměř havarijní stav, který je třeba řešit.

Věc : Zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě - kanalizační vedení v
Březinkách
Termín : 22.10.2018
Garant :
22 330 Vznik úkolu: 5.6.2017

RM 373- 16011/17

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
18.6.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.10.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě,
kanalizační vedení v rozsahu 35 m2 na pozemcích p. p. č. 658/1 a p. p. č. 658/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují, v majetku města za částku 200 Kč/m2 dotčeného pozemku, tj. za částku 7.000
Kč. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši.
Navrhujeme změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Podle změny stavebního zákona nebude smlouva o
zřízení věcného břemene podmínkou kolaudace. Stavebník bude opětovně vyzván k uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene.
RM 389- 16742/18

Věc : Chodník v ul. Vl. Moravce - Spy - požadavek OV Spy

22 869 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

19.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: MachP
18.6.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

17.10.2018 Plnění:

RM ukládá TS opravit nejhorší úseky chodníku v ul. Vl. Moravce ve Spech, a to v části od
kapličky po dům č.p. 35, asfaltováním v režii TS dle jejich kapacitních možností.
TS: Oprava byla započata, je hotovo cca. 15 m běžných chodníku, ale z důvodu zvýšeného
provozu na silnici, způsobeným uzavírkami, je téměř nemožné opravu provádět. TS se pokusí
do konce roku v opravě pokračovat, pokud klimatické podmínky dovolí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 391- 16837/18

Věc : Žádost o dopravní omezení v ul. Železova louka

22 951 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

19.10.2018 Plnění:

RM vzala na vědomí žádost obyvatel z ul. Železova louka o umístění trvalého dopravního
omezení, týkající se snížení maximální povolené rychlosti jízdy v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí vozovky v ul. Železova louka. RM o této žádosti rozhodne až v souvislosti s
dokončením uvedené rekonstrukce, kdy předpoklad je podzim roku 2018.
Žádost o prodloužení termínu plnění. V současné době se zahajuje stavba. Návrh na dopravní
opatření bude znovu předložen RM k projednání v průběhu měsíce listopad 2018.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Žádost bude předložena RM k novému projednání
před dokončením stavby rekonstrukce komunikace ul. Železova louka.
RM 391- 16838/18

Věc : Souhlas s pokácením stromů rostoucích mimo les

22 952 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les, které jsou ve vlastnictví města: modřín
opadavý - 1 ks, smrky pichlavý - 2 ks, smrk ztepilý - 5 ks, vše na p. p. č. 236/2 v k. ú. Krčín, a to v
rámci investiční akce „Cykloregion V. Moravce - Stavební úpravy stávající komunikace - etapa 1,
ul. Železova louka“.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17002/18

Věc : Revokace usnesení a nové usnesení - přeložka VO a MR most Havlíčkova ul.

23 065 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
18.6.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

12.10.2018 Plnění:

RM revokuje usnesení č. RM 392-16900/18 ze dne 26.03.2018 a schvaluje uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na přeložku zemního
kabelového vedení a zemního kabelového vedení místního rozhlasu ve vlastnictví města Nového
Města nad Metují s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují “Silnice II/285 Jaroměř Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC”, a to Královéhradeckým krajem, se
sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, IČO: 708 89 546, do pozemku p. p. č.
2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa
železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č.
1216, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a pověřuje ST podpisem smlouvy,
ve znění přílohy č. RM 394 - 2/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 400- 17217/18

Věc : Žádost o koupi části pozemku veřejného prostranství ve Vrchovinách po skončení
nájmu

23 216 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 878/1, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Vrchoviny v obci Nové Město nad Metují a vyzývá
žadatele, spolumajitele domu č. p. 56 ve Vrchovinách, k vyklizení požadované části pozemku do
dne 31.07.2018.
Bude splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 401- 17270/18

Věc : Plán realizace staveb v ul. Železova louka a ul. Chlístovská (I. a II. etapa)

23 264 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM bere na vědomí předložené informace o neúspěšném podání žádostí do programu Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji a zároveň
schvaluje opětovné předložení žádostí do nejbližší výzvy, která bude Královéhradeckým krajem
vyhlášena. RM schvaluje termín realizace pro veřejnou zakázku a realizaci stavebních úprav v ul.
Železova louka a v ul. Chlístovská dle varianty č. 4.
Splněno, žádost o dotaci byla na KHK podána, dodavatel byl vysoutěžen.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17274/18

Věc : Žádost o úpravu pískoviště u č. p. 1320 v ul. Nad Stadionem

23 267 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

TS Technické služby, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.10.2018 Plnění:

RM souhlasí se zrušením původního rozhodnutí o odstranění pískoviště u č. p. 1320 v ul. Nad
Stadionem. RM souhlasí s opravou pískoviště u č. p. 1320 a ukládá TS zajistit potřebné práce.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17297/18

Věc : Akce na Husově náměstí - Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí
Každý krok pomáhá (č. II)

23 284 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

Provede:

22.10.2018

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

15.10.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM schvaluje charitativní akci „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok
pomáhá“ na Husově náměstí, která se uskuteční dne 22.10.2018 od 8:00 do 13:00 hodin, a
souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto akci. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM
346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Pořadatelem akce
je společnost BEEWAY s.r.o., Perlitová 31, Praha 4, IČO: 24844551.
OMM bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách ve směru na Náchod - směna
pozemku
Termín : 22.10.2018
Garant :
23 292 Vznik úkolu: 13.8.2018
ST

RM 402- 17307/18

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM vzala na vědomí vzniklou situaci ohledně umístění přístřešku pro autobusovou zastávku ve
Vrchovinách ve směru na Náchod. RM uložila OMM pokračovat v jednání mezi městem Nové
Město nad Metují a Státním pozemkovým úřadem o možnosti umístit přístřešek na jejich
pozemek
Po projednání záležitosti se ST bylo jednání odloženo cca o 1 měsíc s tím, že ST bude jednat
znovu s vlastníkem sousedního pozemku.

Závěr: schválen nový termín: 17.12.2018 z důvodu: Jednání odloženo.
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RM 403- 17341/18

Věc : Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská

23 316 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" v rámci rekonstrukce
vozovky III/30821 (Spy - Krčín), kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním stavebních úprav části chodníku v ul.
Dobrušská firmě, která jako subdodavatel realizovala ostatní chodníky v ul. Dobrušská, a to firmě
BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 219.010,28 Kč vč. DPH. RM schvaluje
RO - přesun 220 tis. Kč na tuto novou položku, a to přesun 50 tis. Kč z § 2221 - autobusový
přístřešek na zastávce ul. Halínská, 60 tis. Kč § 2219 - stavební úpravy části chodníku na
Žižkově náměstí PD + realizace, 100 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I.
NP a 10 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - rozvod teplovodů. RM schvaluje upravené znění Smlouvy
o dílo na uvedenou akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., IČO:
45539006, ve znění upravené přílohy č. RM 403 - 7/4, a pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM
ukládá OMM informovat ZM o realizaci této nové investiční akce, a to na nejbližším jednání ZM.
Splněno, SOD a Dodatek č. 1 jsou podepsány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17348/18

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu - Malecí knn výměna kabelů

23 320 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2006724/VB/01 Název stavby: Nové Město n./M. Malecí
knn výměna kabelů v městských pozemcích p. p. č. 617/1, 617/2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití zeleň, v k. ú. Nové Město nad Metují v rozsahu (délce) cca 88 metrů za cenu 200
Kč/m pozemku zatíženého věcným břemenem + DPH v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17360/18

Věc : Administrace výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“

23 332 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM na základě předloženého vyhodnocení poptávky souhlasí se zadáním zakázky - administraci
výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ firmě First International
Company s.r.o., Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, která se umístila na prvním místě, za
nabídkovou cenu 45.800 Kč vč. DPH. V případě nezájmu uchazeče, který se umístil na prvním
místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné zakázky firmě na druhém místě, a to firmě DABONA
s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou, za nabídkovou cenu 56.870 Kč. RM schvaluje
Příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ
Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností First International Company s.r.o., se
sídlem: Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25294547, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/10. RM
pověřuje ST podpisem příslušné příkazní smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 404- 17391/18

Věc : Vyřazení majetku

23 355 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

15.10.2018 Plnění:

15.10.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, Technických služeb města
Nové Město nad Metují a MŠ Rašínova ve znění přílohy č. RM 404 - 6/2.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17403/18

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ - Spy, přípojka kNN

23 366 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2009559/VB/1-Spy –
přípojka kNN pro p. č. 555/8, Zmátlová, k pozemku města p. p. č. 555/9, druh pozemku trvalý
travní porost, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce 5 m dle předloženého
geometrického plánu za cenu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17404/18

Věc : Podzemní zásobník vody ve Vrchovinách

23 367 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM bere na vědomí vyjádření OV Vrchoviny a aktualizovaná vyjádření odborných útvarů a
doplnění podání žadatelem. RM nadále nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat
zásobník vody starého vodojemu na pozemku p. p. č. 876/4 v k. ú. Vrchoviny. Žadatel má
povolen odběr z 5 studní na svém pozemku. Zásobník vody by neměl sloužit jen soukromé
potřebě, ale měl by zůstat veřejný.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17406/18

Věc : Pronájem pozemků v ul. Dobrušská – EUROVIA CS, a. s.

23 368 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p. p. č. 233/1 o výměře 520 m2 a p. p. č.
249/2 o výměře 820 m2 v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsané na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, se zájemcem, spol. EUROVIA CS, a.
s., IČO: 412 55 194, se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to za účelem
umístění zařízení staveniště, skladování stavebních materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní
klenby a přístup k místům, kde budou prováděny stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce
podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“, na dobu určitou do dne 6. prosince
2018, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 405 – 2/5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 405- 17409/18

Věc : VZ malého rozsahu - Stavební úpravy komunikace v ulici Na Zadomí, jižní část, v
Novém Městě nad Metují

23 370 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Zadomí, jižní
část, v Novém Městě nad Metují“ a ukládá OMM po dokončení projekčních prací na západní
části zadat zakázku současně na jižní a západní část a to s termínem realizace v roce 2019.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17410/18

Věc : Žádost o souhlas se stavbou zahradního přístřešku a o souhlas s uložením přípojky
vodovodu a elektropřípojky - ul. Malá Strážnice

23 371 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s umístěním zahradního přístřešku na p. p. č. 43/30 a 43/33 v k. ú. Krčín. RM
souhlasí s uložením přípojky vodovodu a elektropřípojky do p. p. č. 750/1 v k. ú. Krčín. RM
schvaluje smlouvu o právu provést stavbu pro uložení přípojek do p. p. č. 750/1 v k. ú. Krčín mezi
městem Nové Město nad Metují a p. R.D. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o právu provést
stavbu, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/2. RM ukládá OMM zaslat stavebníkovi vyjádření ve znění
přílohy č. RM 405 - 3/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 405- 17411/18

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

23 372 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla podána žádná
nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku na stavební práce. RM
schvaluje Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a Radimem Palou, Dis., Šrobárova, 527/13, Ostrava - Hrabová, IČO: 01067982, na
administraci dané veřejné zakázky, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/3, a pověřuje ST jeho
podpisem. Na základě tohoto dodatku bude organizace třetího opakování veřejné zakázky
zajištěna.
Zadávací dokumentace je upravována v důsledku povinné elektronizace VZ od 18.10.2018.
Předpoklad vyhlášení této VZ je do konce října 2018.

Závěr: schválen nový termín: 5.11.2018 z důvodu: Probíhá úprava zadávací dokumentace.
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Tisk: 26.10.2018

RM 405- 17412/18

Věc : Souhrnná žádost ke stavbě BD C na p.p.č. 2290, ul. Nerudova

23 373 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Garant :

22.10.2018

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM souhlasí se stavbou bytového domu C na p. p. č. 2290 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM
souhlasí s přesahem arkýře ve výšce min. 2,5-3,2 m nad úrovní budoucího chodníku a
komunikace nad pozemky p. p. č. 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici
Nerudova. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a
Ing. Lubomírem Dědkem, bytem V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad Metují, na uložení
přípojek splaškové kanalizace, přípojky vody, elektro, plynu, telekomunikačního vedení (O2 a
Goldware) ve znění přílohy RM 405 - 3/4 a pověřuje ST podpisem této smlouvy.RM ukládá ORM
zaslat ve smyslu tohoto usnesení příslušné vyjádření ke stavbě bytového domu C.
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu přes budoucí komunikaci na p. p. č. 2034/24 v k. ú.
Nové Město nad Metují z důvodu připojení budoucí novostavby bytového domu C na p. p. č.
2290/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v souladu s PD - Terminál Rychta. RM schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. Lubomírem Dědkem, bytem V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/4 a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM schvaluje pokácení stromu (ořechu) na parcele p.p.č. 2290 v k.ú. Nové Město nad Metují a
ukládá žadateli zajistit náhradní výsadbu do 6 měsíců od pokácení. O stanovení místa výsadby
nového stromu požádá žadatel OMM.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17414/18

Věc : Veřejná zakázka "Cykloregion V. Moravce"

23 375 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Garant :

22.10.2018

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené komisí pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení „Cykloregion V. Moravce“ firmě STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 10.828.485,22 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17416/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“

23 377 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

16.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 na posun dokončení realizace akce
„Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“ do dne 15.11.2018 mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Novostav s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006,
ve znění přílohy č. RM 405 - 3/8, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno, dodatek podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 405- 17417/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD „VO, MR v ul. Na Hradčanech“

23 378 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

16.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na realizaci akce „Veřejné osvětlení,
městský rozhlas v ul. Na Hradčanech“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol.
s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, ve znění přílohy č. RM 405 3/9, a to z důvodu rozdělení stavby silnice a mostu na 2 etapy a přesunu realizace stavby mostu
na rok 2019. RM pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Splněno, dodatek podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17418/18

Věc : Dodatek č. 3 k SOD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“

23 379 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

16.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 127/2018 na zkrácení doby pozastávky na 1
měsíc na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Novostav s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění
přílohy č. RM 405 - 3/10, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno, dodatek podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17419/18

Věc : Dodatek č. 3 k SOD „VO, MR a chráničky v ul. 1. máje“

23 380 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

16.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na snížení celkové ceny díla o
méněpráce a zkrácení doby pozastávky o 1 měsíc akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas a
chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“, a to mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Ermo spol. s r.o., Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, ve
znění přílohy č. RM 405 - 3/11, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno, dodatek podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Oprava přístupové komunikace ke společnosti Ammann Czech Republic a.s. žádost o souhlas města
Termín : 22.10.2018
Garant :
23 381 Vznik úkolu: 24.9.2018

RM 405- 17420/18

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením stavby „Oprava přístupové komunikace k areálu Ammann“ dle
předložených projekčních podkladů. RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby
mezi městem Nové Město nad Metují a společností Ammann Czech Republic a.s., Náchodská
145, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/12, a pověřuje ST podpisem
smlouvy. RM dále ukládá ST jednat se společností Ammann Czech Republic a.s., aby při
realizaci stavby opravy komunikace byl dořešen i úsek k přilehlé autobusové zastávce.
Smlouva o právu provést stavbu je projednána. Proběhlo jednání s dodavatelem stavby. Do
pátku 16.10.2018 bude předložena cenová nabídka na provedení opravy.

Závěr: schválen nový termín: 5.11.2018 z důvodu: Předložení cenové nabídky k dalšímu projednání
opravy dotčené části komunikace.
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Tisk: 26.10.2018

RM 405- 17421/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD na akci „Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská“

23 382 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Garant :

22.10.2018

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD na akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32, Velké Poříčí,
IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/27, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 4. investiční priorita Rekonstrukce
asfaltového povrchu ulice Jarošova
Termín : 22.10.2018
Garant :
23 392 Vznik úkolu: 24.9.2018

RM 405- 17432/18

Provede:

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

12.10.2018 Plnění:

ST

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

RM bere na vědomí žádost OV Krčín realizovat jako další prioritu Rekonstrukci asfaltového
povrchu ulice Jarošova a ukládá OMM rozpracovaný námět ponechat v Seznamu investic. RM
ukládá OMM prověřit na VaK Náchod a.s. stav kanalizace v této ulici s tím, zda přichází v
dohledné době v úvahu její rekonstrukce.
Na Vak byl odeslán dopis s žádostí o vyjádření se ke stavu kanalizace v ul. Jarošova.

Závěr: schválen nový termín: 5.11.2018 z důvodu: Na Vak byl odeslán dopis s žádostí o vyjádření se
ke stavu kanalizace v ul. Jarošova. Zatím nemáme odpověď.
RM 405- 17441/18

Věc : VZ - „Příjezd k Domu dětí a mládeže“

23 397 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Int: OSN/727

Garant :

ST

Provede:

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

17.10.2018 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: " Příjezd k Domu dětí a
mládeže“, firmě JV Dlažby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, za nabídkovou cenu
330.651,64 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou JV Dlažby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, ve znění přílohy č. RM
405 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17454/18

Věc : CENDIS, s. p. - Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

23 403 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OS Odbor správní, ODSH Oddělení dopravy a silničního hospodářství - Nositel: Kubala
8.10.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, ve znění
přílohy č. RM 405 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 406- 17463/18

Věc : Směna částí pozemků v ul. Nábřežní

23 405 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek p. p. č. 39/8 o výměře 2 m², v k. ú.
Krčín, který bude oddělen GP č. 876-449/2018 z pozemku p. p. č. 39/6, druh pozemku ostatní
plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví p. M. R., zapsaného na LV č. 997 za pozemek p. p. č. 743/14 o
výměře 13 m², v k. ú. Krčín, který bude oddělen GP č. 876-449/2018 z pozemku p. p. č. 743/6,
druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město nad Metují,
zapsaného na LV č. 10001, oba LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedené u KÚ
pro KHK, KP Náchod, dle návrhu v příloze č. RM 406 - 2/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17464/18

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Sokolská pro ČEZ Distribuce, a. s.

23 406 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005510/VB/011
N.Město n.M., rek. DTS NA_0158 + přípojka VN, k pozemkům ve vlastnictví města p. p. č. 872/1,
č. 2034/9, č. 2034/18, č. 2093/2 a č. 2240, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ulice Sokolská,
zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeného u KÚ pro KHK,
KP Náchod, v celkové délce 249 m dle předloženého geometrického plánu, za cenu 200 Kč/m +
DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Bude splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17465/18

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene - přeložka STL plynovodu v lokalitě na Rychtě

23 407 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu č. 8800086164_1/VB/P o zřízení věcného břemene k pozemkům ve
vlastnictví města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných
na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeného u KÚ pro KHK, KP Náchod,
pro žadatele GasNet s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako vlastníka
plynárenského zařízení „PREL STL plynovodu PE D 160 p. p. č. 646/1, výstavba nového objektu
v Novém Městě nad Metují, číslo stavby: 8800086164“, včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo ve výše uvedených pozemcích v celkové délce
53 m, dle geometrického plánu č. 2125-566/2017, za celkovou úhradu ve výši 50 Kč + DPH v
zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Bude splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 406- 17466/18

Věc : Ukončení smlouvy o výpůjčce části pozemku - lokalita sídliště u Luštince

23 408 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM souhlasí, na základě žádosti vypůjčitele, s ukončením smlouvy o výpůjčce části pozemku p.
p. č. 643/5 o výměře 14 m2 v k. ú. Krčín dohodou ke dni 31.10.2018. RM pověřuje ST podpisem
dohody ve znění přílohy č. RM 406 - 2/4.
RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 643/5 v k. ú. Krčín o
výměře cca 78 m2 za účelem vybudování až 6 parkovacích míst na vlastní náklady ve znění
přílohy č. RM 406 - 2/4.
Bude splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 406- 17467/18

Věc : Změna textu Smlouvy o ujednání o věcných břemenech v "zámeckém příkopu"

23 409 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o ujednání o věcných břemenech, sepsanou notářským zápisem, na
pozemcích p. p. č. 2035 a p. p. č. 2034/19, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, a p. p. č. 280 druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v
majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, pro uložení vodovodního, plynového a kanalizačního
vedení v celkovém rozsahu 214 m2 za celkovou částku 6 466 Kč, stanovenou znaleckým
posudkem č. 17/4457/2018 s manžely M. B. a L. B. a p. J. M. B. D., a pověřuje starostu
podpisem notářského zápisu o smlouvě o ujednání o věcných břemenech dle přílohy č. RM 4062/5.
Bude splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17469/18

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

23 411 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

22.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.10.2018 Plnění:

RM bere na vědomí skutečnost, že v rámci veřejné zakázky malého rozsahu nebyla doručena
žádná obálka s nabídkou uchazeče a ukládá OMM opětovně vypsat nové výběrové řízení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 406- 17481/18

Věc : Příkazní smlouva o spolupráci s externí autorizovanou osobou

23 422 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

Provede:

22.10.2018

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

15.10.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a panem Ing.
Vratislavem Nývltem, se sídlem: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 62023055, ve
znění přílohy č. RM 406 - 7/3. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Zrušení VZ - „Výměna výtahu v MSSS OÁZA, T. G. Masaryka čp. 1424, Nové Město
nad Metují“
Termín : 22.10.2018
Garant :
23 424 Vznik úkolu: 8.10.2018
Int: OSN/726
ST

RM 406- 17483/18

Provede:

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

18.10.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku "Výměna výtahu v MSSS OÁZA, T. G. Masaryka čp. 1424, Nové
Město nad Metují" z důvodu chyby v zadávací dokumentaci. RM ukládá OSN doplnit do zadávací
dokumentace službu záručního a pozáručního servisu a opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku
na dodávku výtahu.
OSN bere na vědomí rozhodnutí RM - splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

RM 406- 17497/18

Věc : Petice občanů Krčína - žádost o ponechání obslužného místa České pošty na
stávající adrese

23 432 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.10.2018 Plnění:

22.10.2018

Garant :

ST

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

RM projednala předloženou "Petici občanů Krčína - žádost o ponechání obslužného místa České
pošty na stávající adrese", kterou podává paní E. B., ve znění přílohy č. RM 406 - 7/3. RM ukládá
OSÚ postoupit petici dle příslušnosti k vyjádření České poště, s.p.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

Čl 1

13:00

STIS
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ST

Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

Čl 2

13:05

Majetkoprávní úkony

OMM

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

Zdroj. dokum.: RM 407 - 2/1 - Flash Příloha: RM 407 - 2/1 - Flash

Parkovací automat v ul. Komenského, u Městské knihovny Nové Město nad Metují, je třeba připojit na el. vedení,
protože solární zdroj el. energie není nejspolehlivější, především v zimním období. El. vedení dle projektu má být
umístěno v pozemku města a dále v pozemcích Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 - Nusle (dále jen "ŘSD"), a to v pozemku p. p. č. 2069/45, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v rozsahu cca 0,2 m a v pozemku p. p. č. 2069/43, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití zeleň, v rozsahu cca 14,3 m. Oba pozemky v k. ú. a obci Nové Město nad Metují. ŘSD na základě žádosti
předkládá městu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 48/18/BVB/MS. Přílohy č. RM
407 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Cena je stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a
metodikou ŘSD.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 407- 17498/18,
(uložen úkol číslo 23433).
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 48/18/BVB/MS k pozemkům v majetku
ŘSD ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, a to k pozemku p. p. č. 2069/45, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 0,2 m a k pozemku p. p. č.
2069/43, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 14,3 m, tj. v
celkovém rozsahu 14,5 m, na dobu neurčitou za celkovou minimální cenu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy.
RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 2/2 - Flash Příloha: RM 407 - 2/2 - Flash

Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, vedený na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu
s usnesením RM 404 ze dne 10.09.20108 byl ode dne 21.09.2018 do dne 09.10.2018 zveřejněn záměr města
pronajmout pozemek do dne 17.12.2019, za účelem přípravy pozemku k jeho vrácení pronajímateli dle ujednání
uvedených ve smlouvě o nájmu pozemku, za minimální cenu 125 Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru bylo podáno
souhlasné stanovisko žadatelky. Přílohy č. RM 407 - 2/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy po zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Záměr pronajmout na 1 rok byl zveřejněn na základě žádosti nájemce o prodloužení nájmu a po projednání na
schůzce se ST. Ke zveřejněnému záměru bylo podáno souhlasné vyjádření žadatelky (stávající nájemce) s návrhem
nájemného ve výši 125 Kč /m2/rok. Nabídnutá cena odpovídá minimálnímu požadovanému nájmu dle zveřejněného
záměru města. Jiná vyjádření nebo připomínky nebyly podány.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na základě připomínky pí Petruželkové bylo do usnesení doplněno: "…dle vzorové smlouvy o nájmu pozemku
schválené usnesením č. RM 345-14653/16 ze dne 11.04.2016, doplněné o podmínky zveřejnění..." Poté
odsouhlaseno.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 407- 17499/18,
(uložen úkol číslo 23434).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Nové Město nad Metují, dle vzorové smlouvy o nájmu pozemku schválené usnesením č. RM 345-14653/16 ze dne
11.04.2016 a doplněné o podmínky uvedené ve zveřejněném záměru města, za účelem přípravy pozemku k jeho vrácení
pronajímateli dle ujednání uvedených ve smlouvě o nájmu pozemku (tj, vyklizený, včetně odstranění stavby a zarovnaný, kdy
vyklizení a likvidaci provede nájemce na své náklady), se zájemcem, pí Libuší Matoušovou, IČO: 111 60 837, se sídlem:
Johnova 310, 549 01 Nové Město nad Metují, provozovna: T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují, a to na dobu
určitou do dne 17.12.2019, za nájemné ve výši 125 Kč/m2/rok. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu pozemku.
RM 407 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

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

Zdroj. dokum.: RM 407 - 2/3 - Flash Příloha: RM 407 - 2/3 - Flash

Společnost GasNet, s.r.o., předkládá smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. p. č.
907/4, v majetku města, zapsaný na LV č. 10001, pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro stavbu „REKO VTL Kleny - Nové Město nad Metují, číslo stavby: 7700101351“.
Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 16 m2. Cena za zřízení věcného břemene na dobu neurčitou je dle
znaleckého posudku předloženého žadatelem 7 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonné výši. Přílohy č. RM 407 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Společnost GasNet, s.r.o., plánuje optimalizaci VTL (vysokotlaké) soustavy, kdy i mimo jiné dojde k rekonstrukci VTL
plynovodu DN 150 pro Ammann Czech Republic a.s. novým plynovodem DN 100. Realizace je plánována na rok
2021. Dle energetického zákona, je společnost GasNet, s.r.o. povinna uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene,
které ve fázi přípravy rekonstrukce předchází smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Cena je
navržena dle znaleckého posudku, který předložil žadatel, což je v souladu se Zásadami. Předpokládaný rozsah
věcného břemene bude cca 16 m2. Požadované ochranné pásmo je 2 m na každou stranu od uloženého vedení, tj.
za 1 m plynového vedení s ochranným pásmem 2 m2 na každou stranu je cena 28 Kč bez DPH. OVRR: Záměr
žadatele je v souladu s ÚP. OMP: Pozemek p. p. č. 907/4, druh pozemku ostatní plocha, byl s účinností ode dne
01.05.2016 celý propachtován za účelem zemědělského hospodaření pro rostlinnou výrobu. Žadatel bude upozorněn,
že na pozemku probíhá smluvně ošetřená zemědělská činnost.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 407- 17500/18,
(uložen úkol číslo 23435).
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek st. p. č. 907/4, v majetku města, zapsaný
na LV č. 10001, pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod pro stavbu „REKO VTL Kleny - Nové Město nad Metují, číslo stavby: 7700101351“ se společností GasNet,
s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na dobu neurčitou za cenu 7 Kč/m2 pozemku + DPH v
zákonné výši s tím, že žadatel uhradí GP a ponese náklady na vklad do KN. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Žádost TS o kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 2/4 - Flash Příloha: RM 407 - 2/4 - Flash

Na základě terénního šetření Mgr. Jany Továrkové a p. Miroslava Trojana navrhují TS pokácet uvedené stromy z
těchto důvodů: prosychající stromy, napadení houbou a kůrovcem a hrozící rozpad stromu ve větvení. Jedná se o: 1
ks břízy na pozemku města 363 k. ú. Nové Město nad Metují (hřbitov), 1 ks smrku na pozemku města 353/3 k. ú.
Nové Město nad Metují (u kláštera), 1 ks sakury na pozemku města 353/3 k. ú. Nové Město nad Metují (u kláštera), 1
ks sakury na pozemku města 353/3 k. ú. Nové Město nad Metují (u kláštera), 1 ks smrku na pozemku města 647/5 k.
ú. Nové Město nad Metují (Husův park), 1 ks smrku na pozemku města 2213 k. ú. Nové Město nad Metují (nám.
Republiky), 1 ks břízy na pozemku města 264/4 k. ú. Spy (hřbitov), 1 ks břízy na pozemku města 264/4 k. ú. Spy
(hřbitov), 1 ks smrku na pozemku města 743/3 k. ú. Krčín (park).
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k povolení kácení dřevin rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 407- 17501/18,
(uložen úkol číslo 23436).
RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy na pozemku města 363 k. ú. Nové Město nad Metují (hřbitov), 1 ks smrku na pozemku
města 353/3 k. ú. Nové Město nad Metují (u kláštera), 1 ks sakury na pozemku města 353/3 k. ú. Nové Město nad Metují (u
kláštera), 1 ks sakury na pozemku města 353/3 k. ú. Nové Město nad Metují (u kláštera), 1 ks smrku na pozemku města
647/5 k. ú. Nové Město nad Metují (Husův park), 1 ks smrku na pozemku města 2213 k. ú. Nové Město nad Metují (nám.
Republiky), 1 ks břízy na pozemku města 264/4 k. ú. Spy (hřbitov), 1 ks břízy na pozemku města 264/4 k. ú. Spy (hřbitov), 1
ks smrku na pozemku města 743/3 k. ú. Krčín (park), a to z důvodu prosychání stromů, napadení houbou a kůrovcem a
hrozícím rozpadem stromů ve větvení.
RM 407 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.1.2019
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

Čl 3

13:20

Rozvoj

OMM

3.1 Dodatek č. 1 k SOD na vypracování PD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 3/1 - Flash Příloha: RM 407 - 3/1 - Flash

Firma OPTIMA spol. s r.o., IČO: 15030709 vypracovala pro město PD pro stavební povolení a provedení stavby
“Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“. Termín pro odevzdání PD byl v SOD sjednán na dne 20.11.2016. Konečná
podoba PD byla předána až dne 20.12.2017. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto uplatnit sankci za nedodržení termínu
nevyplacením pozastávky z ceny díla ve výši 12.221 Kč vč. DPH. Sankce byla projednána s OPTIMOU s.r.o. a bylo
odsouhlaseno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude snížení ceny díla o slevu ve výši
pozastávky a o odpočet nerealizovaných prací - audit bezpečnosti ve výši 24.200 Kč vč. DPH. Celkové snížení ceny
díla činí 36.421 Kč vč. DPH.
ORM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2016 na snížení celkové ceny díla o slevu a
odpočet méně prací.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2016 na vypracování PD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ a
pověřit ST podpisem tohoto dodatku.
Odůvodnění:
Požadavek na uplatnění sankce byl projednán s vedením města. OPTIMĚ byl zaslán dopis s návrhem dodatku č. 1 k
SOD. OPTIMA s.r.o. s uzavřením dodatku souhlasí. Projektant spolupracoval při výkonu autorského dozoru při
realizaci stavby a včas doplňoval podklady související se změnami stavby potřebné pro schválení změn na SFDI.
ORM doporučuje schválení dodatku.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 407- 17502/18,
(uložen úkol číslo 23437).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2016 PD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“, a to mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA spol. s r.o., IČO: 15030709, na snížení ceny díla o slevu a méně práce, ve znění
přílohy č. RM 407 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

3.2 Dodatek č. 1 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 3/2 - Flash Příloha: RM 407 - 3/2 - Flash

RM usnesením č. RM 385-16557/17 schválila SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAKO s.r.o., IČO:
42228468 na realizaci akce „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“. V průběhu realizace
zemních prací byla zjištěna v podloží zemina v jiném stupni těžitelnosti, než bylo předpokládáno v PD a zároveň
geodetické zaměření pozemku pro stavbu tělocvičny se zcela neshodovalo se skutečností a při provádění byla
zjištěna větší bilance zemních prací. Následně v průběhu realizace se vyskytly další více méně práce související s
povahou stavby, která zasahuje do stávající budovy a které nebylo možno v projektové dokumentaci předpokládat. Z
důvodu drobné změny dispozice hygienických zařízení, která byla schválena vedením města v lednu 2018, dodavatel
předložil změnový list č. 2, ve kterém zahrnuto navýšení ceny 32.086,73 Kč vč. DPH za zvýšení počtu zařizovacích
předmětů (nárůst sprch) a náhrada záchodových mís kombi za závěsné. Celková výše více prací činí 561.389,17 Kč
vč. DPH, z toho vícepráce 2 090 tis Kč vč. DPH a méně práce ve výši 1 529 tis. Kč vč. DPH. ORM předkládá ke
schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2018 na zvýšení ceny o dílo o vícepráce.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2018 na zvýšení ceny o dílo o vícepráce, a pověřit ST podpisem
tohoto dodatku.
Odůvodnění:
Jedná se o více práce, které nebylo možné předpokládat při zpracování PD. Jejich provedení bylo naprosto nezbytné
pro realizaci přístavby. Odůvodnění víceprací je ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto bodu. Vícepráce na
zařizovacích předmětech jsou s důvodu změny dispozice a z důvodu nahrazení původně navržených záchodových
mís kombi za zavěšené mísy, tato změna je uvedena ve změnovém listu č. 2. Náhrada mís kombi za závěsné byla
doporučen ARCH i vedením školy z důvodu estetických a praktických (snadnější údržba). Přílohou bodu je rovněž
kladné vyjádření OF. ORM doporučuje schválení dodatku. V příštím roce budou na realizaci tělocvičny další více
náklady, které nejsou zahrnuty v SOD s dodavatelem stavby firmou STAKO s.r.o. Jedná se o: sportovní vybavení
tělocvičny, vybavení nábytkem, slaboproud a změnu vybavení hygienických zařízení (např. závěsné WC, navýšení
počtu sprch, sprchové žlaby). Více náklady byly zahrnuty do návrhu rozpočtu města na příští rok.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal MST. Radní diskutovali o problémech, které vyplývají ze zpracování projektu, ve kterém nejsou
některé záležitosti řešeny. S tím pak souvisí vícepráce a dolaďování celé stavby v jejím průběhu.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 407- 17503/18,
(uložen úkol číslo 23438).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAKO s.r.o., IČO:
42228468, na zvýšení ceny o dílo o vícepráce ve výši 561.389,17 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 407 - 3/2, a pověřuje
ST jeho podpisem.

STIS

RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

3.3 Dodatek č. 2 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 3/3 - Flash Příloha: RM 407 - 3/3 - Flash

Firma Novostav s.r.o. realizuje stavbu „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“ dle SOD č. 128/2018
schválenou RM unesením č. RM 395-17059/18 ze dne 09.05.2018. Z důvodu rozdělení stavby silnice a mostu na 2
etapy a přesunu realizace stavby mostu na rok 2019, je třeba rozdělit realizaci stavby chodníků na 2 etapy: 1 etapa chodník bez předmostí Rezeckého mostu, 2. etapa chodník u Rezeckého mostu a prodloužit termín ukončení
realizace stavby (2. etapa) do dne 30.09.2019. ORM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
128/2018. Původní termín ukončení realizace stavby byl dne 15.11.2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy chodníku v ul. Na
Hradčanech“, a pověřit ST podpisem tohoto dodatku.
Odůvodnění:
Stavba silnice byla rozdělena na 2. etapy, je potřeba rozdělit i stavbu chodníků na 2. etapy. V roce 2019 bude
realizován pouze chodník v těsné blízkosti Rezeckého mostu v délce cca 15 m, který z důvodů stavby mostu nelze
letos provést. I. etapa bude ukončena dne 15.11.2018 dle původního termínu ukončení stavby. ORM doporučuje
schválení dodatku.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 407- 17504/18,
(uložen úkol číslo 23439).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 na posun dokončení realizace akce „Stavební úpravy chodníku v
ul. Na Hradčanech“ do dne 30.09.2019 a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006,
ve znění přílohy č. RM 407 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 407 - 3/4 - Flash Příloha: RM 407 - 3/4 - Flash

Dne 05.10.2018 proběhlo na OVRR stavební řízení o změně v užívání stavby k objektu: Hotel Metuj - změna užívání
na hotel a domov pro seniory, Klosova 471, Nové Město nad Metují. Požadavkem města bylo vyřešení parkovacích
míst. Dle PD výpočtem vyšel potřebný počet parkovacích míst celkem 14 pro os. vozidla. Na pozemku vlastníka je
splněno pouze 11 parkovacích míst. A zbývající 3 parkovací místa byla projektantem řešena v ul. Klosova na
pozemku města. Náhradou za tato 3 parkovací místa byla dohodnuta „Smlouva o souhlasu s užíváním parkovacích
míst a o příspěvku na vybudování parkovacích míst“, která řeší chybějící 3 parkovací místa v blízkosti provozovny,
jako náhradu. Viz přílohy č. RM 407 - 3/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o souhlasu s užíváním parkovacích míst a o příspěvku na vybudování parkovacích míst v ul.
Klosova.
Odůvodnění:
Na základě schválené smlouvy dojde k vydání souhlasu se změnou užívání stavby “Hotel Metuj - změna užívání na
hotel a domov pro seniory“ na pozemcích st. p. č. 233/2, 235/1, parc. č. 2034/18 v k. ú. Nové Město nad Metují vč.
závazků, které jsou obsaženy ve smlouvě. PRAV se smlouvou souhlasí. OMM doporučuje schválit. Investiční položka
na parkovací místa v ul. Klosova bude v návrhu rozpočtu na rok 2019.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal vedoucí OMM. Radní diskutovali o zmiňované náhradě za chybějící místa, která by měla být v
proluce. Zaznělo upozornění, že tam jsou stromy, které bude třeba řešit v souvislosti s vybudováním parkovacích míst
v uvedeném prostoru. Radní se shodli, že by se nemělo jednat jen o 3 místa, ale je třeba maximálně využít
navrhovaný prostor.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 407- 17505/18,
(uložen úkol číslo 23440).
RM schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s užíváním parkovacích míst a o příspěvku na vybudování parkovacích míst mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou EG Real a.s., Točitá 1964/34, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 28218680, ve znění
přílohy č. RM 407 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

Čl 4

13:55

Správa nemovitostí

OMM

4.1 Zápis ze 148. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/729) Zdroj. dokum.: RM 407 - 4/1 - Flash Příloha: RM 407 - 4/1 - Flash

Zápis ze 148. zasedání Bytové komise konané dne 10.10.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 407- 17506/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 148. zasedání Bytové komise konané dne 10.10.2018 ve znění přílohy č.
RM 407 - 4/1.
RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.09.2018
Identifikace:

(Int.: OSN/730) Zdroj. dokum.: RM 407 - 4/2 - Flash Příloha: RM 407 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.09.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 407- 17507/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období od 01.01.2018 do 30.09.2018 ve znění přílohy č.
RM 407 - 4/2.
RM 407 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/731) Zdroj. dokum.: RM 407 - 4/3 - Flash Příloha: RM 407 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.09.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 407- 17508/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.09.2018 ve znění přílohy č. RM 407 - 4/3.

STIS

RM 407 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 26.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 407 - 22.10.2018

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

(Int.: OSN/732) Zdroj. dokum.: RM 407 - 4/4 - Flash Příloha: RM 407 - 4/4 - Flash

Nájemce nebytových prostor ve SMOS (Smuteční a obřadní síň), č. p. 83, ul. Českých legií, pí M. M., IČO: 11594322,
žádá o možnost dát do podnájmu třetí osobě tyto nebytové prostory. Jedná se o podnájem pro p. M. H. Jako důvod
uvádí nájemce svůj zdravotní stav. Podnájme nebytových prostor bude realizován za stejných smluvních podmínek
uvedených ve stávající nájemní smlouvy pí M.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podnájmem nebytových prostor třetí osobě.
Odůvodnění:
Nájemce odůvodňuje podnájem svým zdravotním stavem. OSN doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla krátká diskuse přítomných o umožnění podnájemní smlouvy.
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 407- 17509/18,
(uložen úkol číslo 23441).
RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor ve SMOS (Smuteční a obřadní síň), č. p. 83, ul. Českých legií, v rozsahu dle
uzavřené nájemní smlouvy s pí M. M., IČO: 11594322, třetí osobě, a to p. M. H. Podnájem bude realizován na základě
podnájemní smlouvy a za stejných smluvních podmínek jaké jsou uvedeny ve smlouvě s pí M. RM požaduje předložit
podnájemní smlouvu ke kontrole.
RM 407 Souhlasí.
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Čl 5

14:05

Školství, kultura a sport

OSKS

5.1 Zápis č. 1 z jednání Žákovského parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 5/1 - Flash Příloha: RM 407 - 5/1 - Flash

Dne 10.10.2018 se sešel ke svému prvnímu jednání ve školním roce 2018/2019 Žákovský parlament města Nové
Město nad Metují. Členové parlamentu složili slib a podepsali jmenovací dekret, poté členové zvolili předsedu a
místopředsedu. Příští jednání se uskuteční koncem listopadu 2018 v "ZŠ Komenského".
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 1 z jednání Žákovského parlamentu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 407- 17510/18
RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 10.10.2018 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 407 - 5/1.
RM 407 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost "ZŠ Malecí" o převod prostředků z rezervního do investičního fondu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 5/2 - Flash Příloha: RM 407 - 5/2 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas s převodem 84.900 Kč z rezervního fondu do fondu investičního na nákup
elektrického varného kotle pro školní jídelnu. Nákup nového kotle schválila RM svým usnesením č. RM 402 17318/18 dne 13.08.2018.
K rozhodnutí:
Schválit "ZŠ Malecí" převod 84.900 Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: S převodem souhlasím.
Vyjádření OŠKS: V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, může zřizovatel dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k
posílení svého fondu investic.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 407- 17511/18
RM schvaluje převod části rezervního fondu Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ve výši
84.900 Kč k posílení fondu investic na nákup elektrického varného kotle pro školní jídelnu.
RM 407 Schvaluje.
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5.3 Soutěž Městská knihovna roku 2018
Identifikace:
Ředitelka MKN informuje RM o účasti v soutěži Městská knihovna roku 2018. Soutěž pořádá Svaz knihovníků a
informačních pracovníků. Městské knihovny se poměřují ve dvou kolech pomocí mnoha kritérií (počet výpůjček, počet
akcí, kvalita informací o knihovně, …). Po prvním kole bylo 8 nejlepších knihoven z celé republiky pozváno na
slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhlo 09.10.2018 v Národní knihovně v Praze za účasti ministra kultury ČR. V
konečném pořadí skončila MKN v kategorii měst od 5 tis. do 10 tis. obyvatel na 2. místě za knihovnou Valašské
Klobouky.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací o soutěži Městská knihovna roku 2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 407- 17512/18
RM se seznámila s výsledky soutěže Městská knihovna roku 2018, ve které Městská knihovna Nové Město nad Metují
obsadila 2. místo v kategorii měst od 5.001 do 10.000 obyvatel. RM děkuje ředitelce a všem zaměstnancům Městské
knihovny Nové Město nad Metují za jejich dosavadní práci.
RM 407 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi
Zdroj. dokum.: RM 407 - 5/4 - Flash Příloha: RM 407 - 5/4 - Flash

Identifikace:

MK žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia na koncert "Novoměstská filharmonie republice" v
novoměstské sokolovně dne 25.11.2018 od 17:00 hodin. Na akci by se mělo postavit pódium složené ze všech ks
městského pódia a pódia zapůjčeného od Sokola Krčín - obdobně jako při minulých koncertech. Pódium je možné
postavit již v pátek 23.11.2018 dopoledne.
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení a postavení pódia na koncert Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 407- 17513/18,
(uložen úkol číslo 23442).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Městský klub v Novém Městě nad Metují na koncert "Novoměstská filharmonie
republice", který se uskuteční v neděli dne 25.11.2018 od 17:00 hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit
technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v pátek dne 23.11.2018 a úklid a odvoz pódia v pondělí dne 26.11.2018.
RM 407 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 5/5 - Flash Příloha: RM 407 - 5/5 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na podporu Novoměstské filharmonie ve výši 5.000 Kč od společnosti FG Forrest, a.s., Pernerova
635/57, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 25290568.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 407- 17514/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 5.000 Kč od společnosti FG Forrest, a.s., Pernerova 635/57, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO:
25290568, na podporu Novoměstské filharmonie.
RM 407 Souhlasí.
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5.6 Žádost MSSS Oáza o čerpání investičního fondu a o převod prostředků z rezervního do investičního
fondu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 5/6 - Flash Příloha: RM 407 - 5/6 - Flash

MSSS Oáza žádá RM o souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup MOTOmedu - zařízení pro rehabilitaci
klientů v ceně cca 150 tis. Kč. Zároveň MSSS Oáza žádá o převod 50 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
na nákup výše uvedeného zařízení. Aktuální stav rezervního fondu je 516.812 Kč, aktuální stav investičního fondu je
116.798 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit MSSS Oáza převod 50 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: S převodem souhlasím.
Vyjádření OŠKS: V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, může zřizovatel dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k
posílení svého fondu investic.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 407- 17515/18
RM schvaluje převod části rezervního fondu Městskému středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují ve výši 50
tis. Kč k posílení fondu investic na nákup MOTOmedu - zařízení pro rehabilitaci klientů. RM schvaluje čerpání fondu investic
Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují na nákup MOTOmedu.
RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Pódium - možnosti pořízení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 5/7 - Flash Příloha: RM 407 - 5/7 - Flash

Na základě zadání z minulého jednání RM byly prověřeny varianty pořízení pódia a zastřešení. V přílohách je
uvedeno několik variant, jak samotných praktikáblů, tak pódia včetně zábradlí, schodů a zastřešení.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci a rozhodnout se o příp. nákupu nebo stanovit jiný další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Z diskuse vyplynulo, že z navržených řešení bude prověřena vhodnost pojízdného pódia, které mají v Opočně a dále
bude podrobněji prověřena i varianta využití stávajícího stanu, který město má a který je v dobrém stavu a objednání
nového, většího pódia do něj. TAJ upozornil, že o konečné variantě bude opět jednáno s památkáři. MST - je potřeba,
aby se rozhodovalo v době, kdy budou "na stole" všechny informace, tzn., kdy bude prověřena i možnost využití
případného dotačního titulu. Nejlépe najít dotační titul. Usnesení bylo schváleno s dovětkem: "RM ukládá ST prověřit
vhodnost pořízení pojízdného podia v Opočně a k návštěvě přizvat i zástupce TS a ZUŠ."
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 407- 17516/18,
(uložen úkol číslo 23443).
RM bere na vědomí informaci o možných variantách pořízení pódia ve znění přílohy č. RM 407 - 5/7. RM ukládá ST prověřit
vhodnost pořízení pojízdného pódia v Opočně a k návštěvě přizvat i zástupce TS a ZUŠ.
RM 407 Ukládá.
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Čl 6

14:25

Finance

OF

6.1 Dokoupení kontejneru pro TS
Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/1 - Flash Příloha: RM 407 - 6/1 - Flash

Identifikace:

Dle plánu obnovy techniky TS byl v letošním roce zakoupen nákladní automobil - nosič kontejnerů a 2 ks kontejnerů o
obsahu 10 m3. Z částky schváleného rozpočtu TS pro rok 2018 2 200 tis. Kč bylo zaplaceno 2.141.700 Kč. RM je
předložen požadavek TS na dokoupení 1 menšího kontejneru dle nabídky dodavatele.
K rozhodnutí:
Schválit dokoupení kontejneru.
Odůvodnění:
Z praktických provozních důvodů by bylo vhodné využít zbývající finanční prostředky a zakoupit pro nový nosič
kontejnerů ještě menší kontejner o obsahu cca 4m3. Cena dle nabídky výrobce 34.850 Kč + DPH, tj. 42.168,50 Kč vč.
DPH.
OF: V rozpočtu je schválena položka Dovybavení TS (autonosič na kontejnery vč. 2 kontejnerů). Nákupem třetího
kontejneru by došlo k rozšíření schválené položky rozpočtu. Nejedná se tedy o klasické rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 407- 17517/18,
(uložen úkol číslo 23444).
RM souhlasí s nákupem třetího kontejneru k nákladnímu automobilu - nosič kontejnerů dle předložené nabídky z rozpočtu TS
§ 3745 - položka dovybavení TS.
RM 407 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.12.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost SK o prominutí úroku z prodlení
Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/2 - Flash Příloha: RM 407 - 6/2 - Flash

Identifikace:

Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují (dále jen "SK") byla doručena výzva k úhradě úroku z prodlení s úhradou
splátky zápůjčky, která byla SK v roce 2017 poskytnuta. Termín splátky zápůjčky byl ke dni 30.06.2018 s tím, že ZM
126 dne 20.09.2018 rozhodlo o prodloužení lhůty do dne 30.06.2019. Úrok z prodlení činí částku 40.500 Kč. SK
předkládá žádost o prominutí tohoto úroku - viz příloha č. RM 407 - 6/2.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit prominutí úroku z prodlení.
Odůvodnění:
Vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20.000 Kč je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 407- 17518/18,
(uložen úkol číslo 23445).
RM doporučuje ZM prominutí úroku z prodlení Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují ve výši 40.500 Kč, který byl
vyměřen z důvodu neuhrazení zápůjčky ve výši 500 tis. Kč ke dni 30.06.2018.
RM 407 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2018
Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/3 - Flash Příloha: RM 407 - 6/3 - Flash

Identifikace:

OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 30.09.2018. Rozpočet dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši
165.754,27 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 145.672,97 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činí
20.081,30 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření je způsoben zejména stavem rozpracovanosti akcí realizovaných
ORM a přesunem některých akcí do roku 2019.
K rozhodnutí:
Informace o hospodaření města ke dni 30.09.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 407- 17519/18
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2018.
RM 407 Bere na vědomí.
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6.4 Poplatky za vedení majetkového účtu - RO
Identifikace:
Z důvodu předpokládaného nárůstu výdajů § 6310 - výdaje z finančních operací v souvislosti s vedením majetkového
účtu OF předkládá návrh RO.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., schválila změnu listinných akcií na zaknihované. Převod akcií dosud
probíhá a akcie budou převedeny na majetkový účet města vedený u Komerční Banky a.s. V souvislosti s vedením
majetkového účtu a velkého objemu akcií (176879 ks) výrazně vzrostou i poplatky, které město bude hradit z
rozpočtu. Poplatky spojené s vedením účtu budou pokryty dividendou od společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 407- 17520/18,
(uložen úkol číslo 23446).
RM schvaluje RO - zvýšení rozpočtu § 6310 - výdaje z finančních operací o částku 60 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj.
RM 407 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Smlouva o nájmu nebytových prostor - hasičská zbrojnice
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/5 - Flash Příloha: RM 407 - 6/5 - Flash

Pan Vladimír Myslík - Akreditované středisko Plzeň, Krajní 11, 318 04 Plzeň, předkládá ke schválení návrh smlouvy o
nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 850 v ul. 28. října (hasičská zbrojnice), které by využíval jako učebnu pro
výuku a školení řidičů z důvodu zahrnutí této učebny do akreditace nájemce.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o nájmu.
Odůvodnění:
Nebytové prostory jsou již obdobně využívány i jinou firmou.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 407- 17521/18,
(uložen úkol číslo 23447).
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Nové Město nad Metují a p. Vladimírem Myslíkem Akreditované středisko Plzeň, Krajní 11, 318 04 Plzeň, IČO: 67874878, na nebytové prostory v č. p. 850 v ul. 28. října, Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 407 - 6/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 407 Schvaluje.
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6.6 Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.11.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/6 - Flash Příloha: RM 407 - 6/6 - Flash

§ 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., obecní řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) uvádí:
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se
odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva
obce, kterým odměnu stanovilo. V § 72 odstavci 3 zákona o obcích je také uvedeno: Usnesení podle odstavce 2
pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu ustanovilo. Z důvodu skončení
funkčního období zastupitelstva (ke dni 05.10.2018), které přijalo usnesení č. ZM 122-7625/17 týkající se odměn
neuvolněným zastupitelům, je novému zastupitelstvu předkládán návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
Výše odměny uvolněným zastupitelům podle § 72 odst. 1 vyplývá z Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Tuto výši zastupitelstvo neschvaluje. Návrh odměn je
předkládán ve stejné dosud schválené výši. Výše maximálních odměn je uvedena v tabulce - příloze Nařízení vlády č.
318/2017. Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., se mění nařízení vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků ode dne 01.01.2019. Z tohoto důvodu je možné ode dne 01.01.2019 odměny
neuvolněným zastupitelům zvýšit.
K rozhodnutí:
Schválit výši odměn v navrhovaných částkách nebo schválit jiné výše odměn neuvolněným zastupitelům.
Odůvodnění:
Podle § 72 odst. 3 zákona o obcích pozbylo platnost dne 05.10.2018 - ukončení funkčního období ZM - usnesení ZM
č. 122-7625/17 týkající se odměn neuvolněným zastupitelům. Z tohoto důvodu je navrhováno nové usnesení ZM
týkající se odměn neuvolněným zastupitelům.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
TAJ informoval o protinávrhu Ing. Maura (pozn.: byl omluven), který se týkal navýšení položek navržených v usnesení,
a to na 50 % z maximální možné výše. V diskusi se radní shodli v tom, že nyní nebudou navýšení navrhovat, protože
ke dni 01.01.2019 vstoupí v platnost nová tabulka, kde jsou částky valorizovány o 7 %. Na rozpočtovém ZM v prosinci
2018 bude tedy předkládán další návrh, v jehož rámci bude možné schválit navýšení odměn, které se navíc bude
týkat i předsedů Výborů ZM, Osadních výborů, předsedů a členů některých Komisí RM.
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 407- 17522/18,
(uložen úkol číslo 23448).
RM doporučuje ZM schválit ode dne 01.11.2018 měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele takto: odměnu pro člena Rady
města ve výši 2.860 Kč, odměnu pro člena Zastupitelstva města ve výši 800 Kč.
RM 407 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/7 - Flash Příloha: RM 407 - 6/7 - Flash

Návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018 - viz příloha č. RM 407 - 6/7.
K rozhodnutí:
Schválit návrh odměn za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018 pro členy Bytové komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 407- 17523/18,
(uložen úkol číslo 23449).
RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018, ve znění přílohy č.
RM 407 - 6/7.
RM 407 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.11.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.8 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/8 - Flash Příloha: RM 407 - 6/8 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady v měsíci říjnu 2018 - viz příloha č. RM 407 - 6/8.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. RM 136-5046/08 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 407- 17524/18,
(uložen úkol číslo 23450).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za říjen 2018 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. 407 - 6/8.
RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.11.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.9 Návrh odměn za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018 pro členy Sociálně-rozmisťovací komise
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 6/9 - Flash Příloha: RM 407 - 6/9 - Flash

Návrh odměn pro členy Sociálně-rozmisťovací komise za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018 - viz příloha
č. RM 407 - 6/9.
K rozhodnutí:
Schválit návrh na udělení odměny za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018 pro členy Sociálně-rozmisťovací
komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 407- 17525/18,
(uložen úkol číslo 23451).
RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za období ode dne 01.07.2018 do dne
31.10.2018 ve znění přílohy č. 407 - 6/9.
RM 407 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.11.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 7

15:15

Různé

7.1 Ustavující zasedání ZM 2018 - 2022
Identifikace:
Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují pro volební období 2018 - 2022, které se
bude konat dne 30.10.2018 od 16:00 hodin ve Velkém sále zámku rodiny Bartoň - Dobenín: 1. Zahájení-slib
zastupitelů, 2. Volby, 3. Projev starosty/starostky, 4. Různé, 5. Diskuse.
K rozhodnutí:
Schválit program a termín konání ustavujícího zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ informoval, že oproti pozvánce je termín ustavujícího ZM změněn ze dne 01.11.2018 na dne 30.10.2018.
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 407- 17526/18,
(uložen úkol číslo 23452).
RM schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují pro volební období 2018 - 2022,
které se bude konat dne 30.10.2018 od 16:00 hodin ve Velkém sále zámku rodiny Bartoň - Dobenín: 1. Zahájení-slib
zastupitelů, 2. Volby, 3. Projev starosty/starostky, 4. Různé, 5. Diskuse.
RM 407 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis č. 7/B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 18.10.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 7/2 - Flash Příloha: RM 407 - 7/2 - Flash

RM je předložen zápis č. 7B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 18.09.2018 ve znění přílohy č. RM
407 - 7/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 407- 17527/18
RM bere na vědomí zápis č. 7B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 18.10.2018 a návrh na obsazení 1
místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 407 - 7/2.
RM 407 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zajištění dodávek tepla pro město a PO pro rok 2019
Identifikace:
Návrh řešení dodávek tepla pro rok 2019 pro město a DPS na základě vysoutěžené dodávky zemního plynu a pro PO
formou dodatků stávajících smluv.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o zajištění vytápění pro město a DPS + doporučit postup PO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Informace k navrženému usnesení podal ST a pí Konvalinová.

K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 407- 17528/18
RM bere na vědomí informaci o plánovaném zajištění vytápění pro město a DPS na základě vysoutěžené dodávky zemního
plynu a servisní smlouvy na obsluhu kotelen, která bude uzavřena s PNT, s.r.o., a zároveň doporučuje příspěvkovým
organizacím, aby dodávky tepla na rok 2019 byly řešeny formou uzavření dodatku ke stávajícím kupním smlouvám na
dodávku tepla.
RM 407 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.4 Místní jednání - pošta Partner Nové Město nad Metují 3 (Krčín)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 407 - 7/4 - Flash Příloha: RM 407 - 7/4 - Flash

Zápis z jednání ve věci pošty Partner Nové Město nad Metují 3 (Krčín), které se uskutečnilo dne 15.10.2018 v
Prodejně potravin COOP v Novém Městě nad Metují. Podrobnosti viz příloha č. RM 407 - 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis z Místního jednání - pošta Partner Nové Město nad Metují 3 (Krčín).
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - od kdy to bude? TAJ - ode dne 01.02.2019.

K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 407- 17529/18
RM bere na vědomí zápis z jednání ve věci pošty Partner Nové Město nad Metují 3 (Krčín) ze dne 15.10.2018 ve znění
přílohy č. RM 407 - 7/4. RM bere na vědomí informace o tom, že ode dne 01.02.2019 bude provoz pobočky České pošty v
Krčíně zajišťován v Prodejně potravin COOP, Nahořanská 60.
RM 407 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Opakované upozornění na neoprávněné parkování vozidel na chodníku v ulici 1. máje
Identifikace:
Paní Petruželková znovu připomněla neoprávněné parkování vozidel na chodníku v ul. 1. máje. Jedná se o
dennodenní nešvar a je to škoda - chodníky jsou nové a tímto se velmi ničí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
ST - volejte vždy, klidně i několikrát hlídku MP a nebo přímo ST.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 407:

22.10.2018 14:52:48

Příští porada bude: RM 408, 5.11.2018, 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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