Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 364
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 364 (ve volebním období 58. zasedání) ze dne: 30.1.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 364 :
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
13 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:09 14:32 14:35
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:09
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:35
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:43
města)

Odchod Účast
16:24
Plná
16:24
Plná
Neúčast omluvena
16:24
Plná
16:24
Plná
16:24
Plná
16:24
Částečná
16:24
Plná
16:24
Plná
16:24
Částečná
13:33
Částečná
15:45

Částečná

15:54

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 364 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 364
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 364 (ve volebním období 58. zasedání) ze dne: 30.1.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 364 :
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
13 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:09 14:32 14:35
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:09
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:35
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:43
města)

Odchod Účast
16:24
Plná
16:24
Plná
Neúčast omluvena
16:24
Plná
16:24
Plná
16:24
Plná
16:24
Částečná
16:24
Plná
16:24
Plná
16:24
Částečná
13:33
Částečná
15:45

Částečná

15:54

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 364 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 363) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 363 ze dne 16.1.2017 :

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 364
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 285- 12086/14

Věc : Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

18 195 Vznik úkolu: 20.1.2014

Termín :

3.7.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Nositel:
VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.1.2017 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve
znění přílohy č. RM 285 - 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM
zvát ARCH na jednání týkající se obnovy památek ve městě, zejména pak v Městské památkové
rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k dohledu na citlivý přístup k
dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Ne ve všech případech je ARCH ze strany OVRR zván na jednání týkající se obnovy památek ve
městě, zejména pak v Městské památkové rezervaci. Konkrétně nebyl přizván na jednání
ohledně rekonstrukce klášterního kostela a k rekonstrukci objektu čp. 1240 na penzion na
Husově náměstí. Vedoucí OVRR byl upozorněn a přislíbil zajistit nápravu.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Po čase bude opět provedena kontrola..
RM 312- 13173/15

Věc : Zásobník investičních akcí města

19 409 Vznik úkolu: 19.1.2015

Termín :

OMM Odbor majetku města,
30.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na
webových stránkách města s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a
provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle po 6 měsících.
Periodický úkol. Do RM 364 předložen aktualizovaný zásobník investičních akcí.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Další aktualizace zásobníku proběhne v červnu
2017..

RM 351- 14988/16

Věc : Umístění DZ v ul. Československé armády (v úseku od ul. U Lípy po ul. Sadová) - svislé
DZ „Zákaz zastavení“

21 467 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ v ul. Československé
armády a to v úseku mezi ul. Sadová a ulicemi Dukelská a Kasárenská ve směru k bývalým
kasárnám, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zabránění nežádoucího přesunu
parkujících vozidel. RM ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a Stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
Splněno.

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

STIS
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RM 356- 15179/16

Věc : Umístění DZ vedle areálu "ZŠ Malecí" - svislé DZ „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel"

21 639 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněn
o DZ č. E13 „Dodatková tabule“ s nápisy „mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“
a „mimo vlastníků a pronajímatelů přilehlých nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“. RM
ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích včetně realizace.
ORM vše zajistilo, DZ je nakoupeno. Čeká se na vhodné klimatické podmínky, poté TS zajistí
realizaci.

Závěr: schválen nový termín: 24.4.2017 z důvodu: Posun z důvodu nevhodných klimatických
podmínek pro realizaci..
RM 356- 15180/16

Věc : Umístění dopravního zrcadla na křižovatku ul. Družstevní a T. G. Masaryka

21 640 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na křižovatku ulic Družstevní a T. G. Masaryka z
důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. RM pověřuje ORM k zajištění potřebných
vyjádření a k samotné realizaci.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15385/16

Věc : Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov - Smlouva a právu
provést stavbu (SOPPS)

21 870 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

27.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště
nad Orlicí - Broumov“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/5,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 27.2.2017 z důvodu: Ze SŽDC zatím podepsaná smlouva doručena
nebyla, leží to na jejich právním oddělení..
RM 360- 15396/16

Věc : Podnět radního Ing. Prouzy k Sepskému mostu

21 878 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: HofS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM ukládá OMM upozornit na nejbližším jednání se zástupci ŘSD ČR, že u Sepského mostu
přetrvávají i po rekonstrukci problémy s otřesy způsobené přejížděním těžších vozidel přes
odvodňovací kanálek, které se přenáší na nejbližší dva domy u mostu. RM ukládá prověřit, zda
by existovala možnost nějakého řešení.
Z ŘSD ČR byla doručena odpověď, která bude předložena na jednání RM 364.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 361- 15435/16

Věc : Výpůjčka částí pozemků v lokalitě Malecí - nákupní centrum

21 899 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků: část p. p. č. 589/1 o výměře 2300
m2, část p. p. č. 589/2 o výměře 37 m2 a část p. p. č. 2242 o výměře 7 m2, všechny pozemky v
k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 2/9, mezi městem
Nové Město nad Metují a společností Czech Retail Project Gamma k. s., zastoupenou p.
Steffenem Buschem, sídlem: Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČO: 02054787, DIČ:
CZ699003555, a to za účelem výsadby dřevin, údržby zeleně a výstavby spojovacího chodníku dle projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního povolení, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15468/16

Věc : Pojmenování nové ulice po mjr. Purkytovi - podnět KKULT

21 917 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.1.2017 Plnění:

RM projednala návrh KKULT na pojmenování nové ulice po majoru Purkytovi a s tímto návrhem
nesouhlasí. RM ukládá KKULT zařadit mjr. Purkytu do seznamu osob, kterým by se v budoucnu
mohla ve městě odhalit na vhodném místě pamětní deska.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15497/16

Věc : Výpůjčka pozemků u Malé vodní elektrárny - MVE Metuje

21 939 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření dodatku a změny č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků, týkající se změny
výměry, se společností MVE - Metuje, s. r. o., IČO: 275 37 625, se sídlem: Pobřežní 53/18, 503
01 Hradec Králové - Plácky, zastoupena jednatelem Ing. Vladimírem Voborníkem, kdy
předmětem výpůjčky jsou tyto pozemky: p. p. č. 911/2 o výměře 154 m2, druh pozemku ostatní
plocha; p. p. č. 911/3 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 911/4 o výměře
114 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část p. p. č. 912/2 o výměře 314 m2, druh pozemku
vodní plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedené na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
předloženého v příloze č. RM 362 - 2/2. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku a změny č. 1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15523/16

Věc : Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského" - plnění uložených úkolů

21 952 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OF Odbor finanční, Nositel: KupV
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.1.2017 Plnění:

RM se seznámila s plněním úkolů, které RM usnesením č. RM 350-14937/16 ze dne 20.06.2016
a usnesením č. RM 358-15324/16 ze dne 24.10.2016 uložila řediteli Základní školy Nové Město
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod a konstatuje, že usnesení bylo ředitelem školy
splněno. RM ukládá OF v příspěvku organizace na rok 2017 stanovit účelově vázanou částku
300 tis. Kč vč. DPH na správu počítačové sítě. RM ukládá ST informovat Radu školy při ZŠ
Komenského o podrobnostech veřejnoprávní kontroly v "ZŠ Komenského".
Splněno.

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

STIS

Stránka 5 z 46

Tisk: 6.2.2017

RM 362- 15527/16

Věc : Viz bod 5/7 - Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského" - seznámení ředitelů PO s
výsledky kontrol

21 953 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: HofS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.1.2017 Plnění:

RM ukládá IA zpracovat souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol v příspěvkových organizacích s
uvedením nejčastějších chyb a po projednání v RM s ní ve spolupráci s OŠKS seznámit na
nejbližším poradě ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem.
Splněno, zpráva byla zpracována, projednána v RM, ředitelé příspěvkových organizací budou se
zprávou seznámeni na poradě dne 16.02.2017.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15553/17

Věc : VŘ - Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují

21 972 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístřešek nad hlavním vchodem
do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka. RM ukládá
OMM opětovné vypsání této veřejné zakázky.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Žádost fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o. o vydání stanoviska k plánované stavbě „Nové
Město n. M., Na Strážnici nn rekonstrukce“
Termín : 30.1.2017
Garant :
21 975 Vznik úkolu: 16.1.2017
ST

RM 363- 15556/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s plánovanou stavbou fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o. „Nové Město n. M., Na
Strážnici nn rekonstrukce“, při které dojde k uložení distribuční sítě NN společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. (ČEZ) pod zem. RM schvaluje návrh vyjádření města k plánované stavbě ve
znění přílohy č. RM 363 - 3/5.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15559/17

Věc : Podání žádosti o dotaci - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému - II.
Etapa

21 976 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM schvaluje podání žádosti dílčího projektu Nové Město nad Metují - Rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému - II. etapa do programu Prevence kriminality vyhlášeného
Ministerstvem vnitra. RM pověřuje ST podpisem příslušných dokladů.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 6.2.2017

RM 363- 15562/17

Věc : Źádost p. Z. L. o vybudování parkovacího stání na pozemku města

21 978 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

Garant :

30.1.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním jednoho parkovacího místa na pozemku p. p. č. 640/1 v k. ú. Krčín
za těchto podmínek: žadatel si zajistí vyjádření DI Náchod, příslušné povolení stavebním
úřadem, předkládána projektová dokumentace stavebnímu úřadu bude zkonzultována a
odsouhlasena městem, po předložení všech těchto dokladů uzavře s městem smlouvu o
výpůjčce pozemku pro dané parkovací místo.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15563/17

Věc : Žádost p. A. D. k záměru postavit novostavbu garáže na hranici pozemku ve vlastnictví
města

21 979 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

Garant :

30.1.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM revokuje své usnesení č. RM 361-15445/16 a souhlasí s umístěním novostavby skladu a
garáže na pozemku p. p. č. 150/1 na hranici s pozemkem p. p. č. 152/1 vedeného jako zahrada
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Požárně nebezpečný prostor stavby však nesmí
přesahovat na pozemek města. RM souhlasí s umístěním stavby s podmínkou závazku
stavebníka, že v budoucnu i on umožní stavbu na pozemku města umístěnou až na hranice jeho
pozemku, který vlastní.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15571/17

Věc : Prohlášení objektu č. p. 22 (Stará škola) za kulturní památku - vyjádření vlastníka

21 986 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

30.1.2017

Int: OSN/528

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
30.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.1.2017 Plnění:

RM bere na vědomí informaci o zahájení správního řízení o podání návrhu na prohlášení objektu
č. p. 22, ul. Bratří Čapků za kulturní památku a zároveň souhlasí s vyjádřením vlastníka k
podkladům řízení ve znění přílohy č. RM 363 - 4/7.
Splněno. Vyjádření vlastníka k podkladům odesláno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15587/17

Věc : Dotační titul MV ČR pro oblast prevence kriminality na rok 2017

21 990 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
30.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.1.2017 Plnění:

30.1.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s podáním žádosti o dotace do Programu prevence kriminality na místní úrovni MV
ČR na rok 2017, a to na realizaci rozšíření MKDS s povinnou spoluúčastí z rozpočtu města
minimálně 10 % a na realizace výchovně-rekreačního pobytu pro děti s povinnou spoluúčastní
minimálně 30 %. Zároveň RM pověřuje ST podpisem žádosti.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 6.2.2017
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Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 364 - 30.1.2017

Kontrola úkolů

13:00
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st

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 364 - 30.1.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Cena nájmu pozemků na rok 2017 z pohledu inflační doložky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/1 - Flash Příloha: RM 364 - 2/1 - Flash

Pro rok 2016 byla stanovena míra inflace ve výši 0,7 %. Dle ujednání ve většině smluv o nájmu pozemků (inflační
doložka) má město možnost uplatnit zvýšení nájmu dle míry inflace. Příloha č. RM 364 - 2/1.
K rozhodnutí:
1) Nezvyšovat nájemné u všech smluv o nájmu pozemků, 2) zvýšit nájemné o inflaci u smluv o nájmu k podnikání.
Odůvodnění:
Odůvodnění OF a OMP: Vzhledem k nízké inflaci by zvýšení nájmu vyneslo cca 1.200 Kč za všechny „podnikatelské“
smlouvy dohromady, přičemž s této částky je třeba odečíst ještě nemalé náklady na poštovné. Proto doporučujeme
ponechat nájemné pro rok 2017 ve stávající výši u všech smluv o nájmu pozemků. Ke dni 01.01.2017 evidujeme 98
smluv o nájmu pozemků, z toho 30 na pozemky k podnikání (vč. 6 smluv pro autoškoly). U smluv k podnikání
proběhlo poslední zvýšení nájemného v roce 2013, kdy inflace za rok 2012 dosáhla výše 3,3 %, a to u smluv, kde
zvýšení ročního nájemného o inflaci přesáhlo částku 50 Kč. U ostatních smluv došlo ke zvýšení v roce 2012 z důvodu
stanovení nových cen RM po zrušení regulace cen. Přehled o výnosu za rok 2016 v příloze č. RM 364 - 2/1.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
MST doporučil dávat doplněk do smluv, který by umožnil sčítat inflaci za několik let a podle toho pak zvýšit nájemné.
OMP - budou se tím u nových smluv a případných dodatků zabývat.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 364- 15594/17
RM schvaluje ponechání stávající výše nájemného za pozemky v majetku města pro rok 2017, tzn., že nebude uplatněno
zvýšení nájmu dle inflační doložky z důvodu neúměrně malého výnosu z takto zvýšeného nájmu vůči vynaloženým nákladům
(poštovné, práce, papír atd.).
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Pronájem částí pozemků - zahrada v ul. Na Kopci - u hřbitova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/2 - Flash Příloha: RM 364 - 2/2 - Flash

Část pozemku p. p. č. 24/1 o výměře 118 m2, druh pozemku ostatní plocha a část pozemku p. p. č. 676/1 o výměře 8
m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Krčín, z majetku města, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 36215498/16 ze dne 19.12.2016 byl ode dne 03.01.2017 do dne 20.01.2017 zveřejněn záměr města pronajmout z části
jako zahradu a z části jako pozemek pod dočasnou stavbou kůlny o celkové výměře 126 m2, a to za minimální
nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatelů. Jiná vyjádření či
připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM 364 - 2/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu částí pozemků se sníženým nájemným.
Odůvodnění:
Zaplocený pozemek s dočasnou stavbou kůlny je součástí zahrady u domu č. p. 10, je zatravněn, s několika
dřevinami. Minimální cena nájmu je dle ceníku pro k. ú. Krčín stanovena ve výši 9 Kč/m2 a s takovouto cenou byl
záměr pronájmu zveřejněn v období 08. - 25.11.2016 dle usnesení č. RM 362 na základě doporučení odborů. Na
základě žádosti uživatelů ze dne 14.12.2016 rozhodla RM 362 o novém zveřejnění záměru se sníženou cenou nájmu
na částku 5 Kč/m2/rok z důvodu zastínění pozemku a jeho zatížení listím spadaným ze stromu na sousedním
městském pozemku s podmínkou, že nájemce bude provádět shrabování listí na vlastním i pronajatém pozemku a
také jeho likvidaci na své náklady.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 364- 15595/17,
(uložen úkol číslo 22012).
RM schvaluje ode dne 01.02.2017 pronájem částí pozemků: p. p. č. 24/1 o výměře 118 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.
p. č. 676/1 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Krčín, v majetku města, vedené na LV 10 001
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru, zájemcům: G. Ch. a M. Ch., za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok. Důvodem pro snížení ceny obvyklé z
částky 9 Kč/m2/rok na částku 5 Kč/m2/rok je zastínění pozemku a jeho zatížení listím spadaným ze stromu na sousedním
městském pozemku.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

2.3 Pacht pozemků k zemědělským účelům v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/3 - Flash Příloha: RM 364 - 2/3 - Flash

Pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 54313 m2, z majetku města, vedené na LV 10 001 u KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, užívány k zemědělským účelům. V
souladu s usnesením č. RM 362-15496/16 ze dne 19.12.2016 byl ode dne 03.01.2017 do dne 20.01.2017 zveřejněn
záměr propachtovat 25 pozemků nebo jejich částí k zemědělskému užívání za minimální cenu pachtovného ve výši 2
% z hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú. Nové Město nad Metují. Ke zveřejněnému záměru byly v daném termínu
doručeny 2 nabídky v uzavřených obálkách, které budou otevřeny na zasedání RM. Přílohy č. RM 364 - 2/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy s vybraným zájemcem.
Odůvodnění:
OMP předkládá obálky k otevření a rozhodnutí o pachtýři. Záměr propachtovat pozemky k zemědělskému užívání byl
zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 362. V současnosti jsou na pozemky o
celkové výměře 52309 m2 (19 pozemků nebo jejich části) uzavřeny 2 smlouvy o nájmu pozemků ze dne 08.03.2004 a
ze dne 18.01.2008. Smlouvy je třeba ukončit dohodou ke dni uzavření pachtovní smlouvy. Mezi společností
SLAVONIA, a. s., dosavadním nájemcem, a městem byla dne 31.03.2010 uzavřena dohoda o tom, že k zemědělským
účelům nebude využívána okrajová část pozemku p. p. č. 1173 v šířce 2 m, kterou má SLAVONIA, a. s., pronajatou z
vlastnictví paní I. V., a to v místech, kde je vedena turistická stezka (lokalita Výrov). Tento požadavek je nutné
zachovat i nadále. Znění smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o zemědělském pachtu, schválené usnesením
č. RM 345-14654/16 dne 11.04.2016, doplněna bude o zveřejněné podmínky. Minimální cena pachtovného za 1 m2
požadována ve výši 2 % z hodnoty dle BPEJ v k. ú. Nové Město nad Metují, tj. 2 % z částky v rozmezí 1,23 - 5,35 Kč
(tedy 0,0246 - 0,107 Kč za 1 m2 a rok, celkem 4.913 Kč/rok).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Doručeny byly dvě obálky - vedoucí OMP je přímo na jednání RM otevřela - nabídka č. 1/ p. Jiří Štěpán, Jestřebí =
0,30 Kč/m2/rok, nabídka č. 2/ fy SLAVONIA, a. s. = 0,31 Kč/m2/rok. Vítězem se tedy stala nabídka č. 2.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 364- 15596/17,
(uložen úkol číslo 22013).
RM schvaluje propachtování zemědělských pozemků: p. p. č. 1069 o výměře 664 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p.
č. 1111/3 o výměře 1 085 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 1137 o výměře 75 m2, druh pozemku ostatní plocha;
p. p. č. 1138 o výměře 334 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 1142/1 o výměře 250 m2, druh pozemku ostatní
plocha; p. p. č. 1146/3 o výměře 11 210 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 1146/6 o výměře 1 181 m2, druh pozemku
trvalý travní porost; p. p. č. 1146/8 o výměře 10 153 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 1250 o výměře 9 731 m2, druh
pozemku orná půda; p. p. č. 1257 o výměře 1 635 m2, druh pozemku orná půda; část p. p. č. 1270 o výměře 5 348 m2, druh
pozemku orná půda; p. p. č. 2097/2 o výměře 1 133 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 2098/1 o výměře 86 m2,
druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 2102/2 o výměře 1 164 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 2106/2 o výměře
1 138 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 2109 o výměře 308 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2110/2 o výměře
119 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 2120/2 o výměře 312 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 2120/3 o
výměře 253 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2121/2 o výměře 1 780 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2122/2 o
výměře 1 282 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2122/3 o výměře 2 679 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2123 o
výměře 843 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2124/2 o výměře 1 217 m2, druh pozemku orná půda a p. p č. 2125/3 o
výměře 333 m2, druh pozemku orná půda; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedené na LV
10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru, zájemci Slavonia, a. s., IČO: 481 73 169, se sídlem Slavoňov 115, PSČ: 549 01, za nabídnuté roční
pachtovné ve výši 0,31/m2 pozemku s tím, že stávající smlouvy o nájmu pozemků se společností SLAVONIA, a. s., budou
ukončeny dohodou ke dni 28.02.2017 a za podmínky, že zůstane zachována dohoda o neobhospodařování části pozemku p.
p. č. 1173 ve vlastnictví pí I. V. v šíři 2 m z důvodu vedení turistické stezky.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

2.4 Rybník Hradiště - znalecký posudek pachtu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/4 - Flash Příloha: RM 364 - 2/4 - Flash

Český rybářský svaz, zapsaný spolek, IČO: 135 85 894, místní organizace Nové Město nad Metují, se sídlem:
Železova louka 482, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují (dále jen "MO ČRS"), má nájemní smlouvou ze dne
20.04.1993 pronajaty z majetku města pozemky p. p. č. 972 o výměře 3 486 m2, druh pozemku vodní plocha; p. p. č.
976 o výměře 3 935 m2, druh pozemku vodní plocha a p. p. č. 977/2 o výměře 3 095 m2, druh pozemku vodní plocha,
vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod. Pozemky o celkové výměře 10 616 m2, tj. rybník Hradiště včetně břehů, jsou pronajaty
na dobu neurčitou k rybářským účelům za roční nájemné ve výši 10 Kč a s dvouletou výpovědní lhůtou. Ve smlouvě
má nájemce povinnost zajistit mimo jiné např. odbahnění rybníku, což je nad jeho finanční možnosti a žádá proto
město o změny ujednání nájemní smlouvy s tím, že bude hradit nájemné a město jako vlastník bude zajišťovat údržbu
rybníku Hradiště a investice do něj na své náklady. OMP vidí jako vhodnější formu pachtovní smlouvu a úhrady
pachtovného. Přílohy č. RM 364 - 2/4.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zajistit znalecký posudek na cenu ročního pachtu a poté připravit návrh zveřejnění záměru města
propachtovat.
Odůvodnění:
Ujednání stávající nájemní smlouvy již neodpovídají současným podmínkám a sjednané podmínky nájemní smlouvy z
20.04.1993 nejsou ani ze strany nájemce z finančních důvodů plněny, zejména proto, že MO ČRS musela od ČR
odkoupit sádky a pozemky na Železově louce, což bylo pro organizaci zabývající se v podstatě zájmovou činností
finančně náročné. Nejvhodnější způsob ukončení nájemní smlouvy ze dne 20.04.1993 je dohodou ke dni uzavření
pachtovní smlouvy s vybraným zájemcem o propachtování rybníku Hradiště. Bez znaleckého posudku není možné
stanovit cenu pachtovného za rybník, protože se nejedná o věc uvedenou v ceníku, který je přílohou Zásad pro
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne 22.12.2014.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o posudku, o nutnosti jeho zpracování, o způsobu nájmu či pachtu, o možnostech využití veřejného
zájmu při výběru nájemce či pachtýře. Cílem je zachování rybníka a zajištění jeho nezbytných oprav. ST informoval o
záměrech rybářů. Další debata se týkala výběru znalce - vzhledem ke specifičnosti posudku - jde o rybník s
příslušenstvím, souhlasila RM s tím, že posudek OMP objedná u Ing. Bečičky.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 364- 15597/17,
(uložen úkol číslo 22014).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu ročního pachtu rybníka Hradiště a následně předložit RM návrh
zveřejnění záměru města propachtovat rybník Hradiště vč. veškerého příslušenství (např. břehů, přítoku, požeráku, zázemí,
staveb apod.) nejvhodnější nabídce.
RM 364 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu Na Strážnici
Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/5 - Flash Příloha: RM 364 - 2/5 - Flash

Identifikace:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, žádá o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu: Nové Město n.M., Na Strážnici
nn rekonstrukce. Jedná se o umístění stavby zemního kabelového vedení NN v rozsahu cca 650 m2 do pozemků ve
vlastnictví města st. p. č. 13 a č. 184, p. p. č. 674/11, č. 710/4, č. 710/33, č. 710/32, č. 41/3, č. 750/1, č. 676/1, č. 679
a č. 35/1 vše v k. ú. Krčín, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za
1 m2 pozemku zatíženého budoucím věcným břemenem. Nedílnou součástí stavby jsou pojistkové pilíře a demontáž
venkovního vedení NN. Přílohy č. RM 364 - 2/5.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
ODSH: V rámci plánované stavby je potřeba ODSH zažádat o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 odst.
6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, resp. o povolení umístění inženýrských sítí a jiných
nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku a následně min 30 dní před samotnou
realizací prací, zažádat o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací dle § 25 odst.
6 písm. c) bodu 3 téhož zákona. Žádostem bude vyhověno po předchozím souhlasu Policie ČR, dopravního
inspektorátu Náchod a vlastníka dotčené komunikace. V případě, že bude provádění prací vyžadovat i přechodné
dopravní značení, tak je zhotovitel zároveň povinen ODSH zažádat o vydání stanovení přechodné úpravy dopravního
značení. OVRR: Bez připomínek. Stavba bude standardně projednána v řízení dle stavebního zákona. ORM: Souhlasí
s realizací stavby za podmínek zapracovaných do návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, viz článek IV, bod 8. OMP: S podmínkami ODSH byl žadatel
seznámen. Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 364- 15598/17,
(uložen úkol číslo 22015).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-2005957/VB/01, název stavby: Nové Město n.M., Na Strážnici nn rekonstrukce, pro ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, na pozemcích města st. p. č. 13 a č. 184, p. p. č. 674/11,
č. 710/4, č. 710/33, č. 710/32, č. 41/3, č. 750/1, č. 676/1, č. 679 a č. 35/1, vše v k. ú. Krčín, zapsaných na LV č. 10001 pro k.
ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, upravenou a doplněnou o podmínky uvedené v návrhu předloženém v příloze: návrh
smlouvy a pověřuje ST jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude činit 200 Kč + DPH v zákonné výši
za 1 m2 pozemku dotčeného budoucím věcným břemenem dle předloženého výkresu z PD: Situace projektovaného vedení z
listopadu 2016, č. výkresu D.2b.1.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Nabídka na odkoupení "Horákova mlýna"
Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/6 - Flash Příloha: RM 364 - 2/6 - Flash

Identifikace:

EKOENERG, s. r. o., Ing. Lukáš Faltejsek, Pod Hradbami 1080, Nové Město nad Metují, dne 06.01.2017 nabídla k
odkoupení „Horákův mlýn“ v ul. Pod Hradbami č. p. 1080, na pozemcích st. p. č. 208/1 o výměře 749 m2 a st. p. č.
208/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, vše ve vlastnictví společnosti EKOENERG, s.r.o., Štrossova
1343, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice, zapsané na LV č. 1222 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Přílohy č.
RM 364 - 2/6.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit či neschválit koupi.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 364 - 2/6.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi odsouhlaseno.

K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 364- 15599/17,
(uložen úkol číslo 22016).
RM doporučuje ZM neschválit koupi pozemků st. p. č. 208/1 o výměře 749 m2 se stavbou č. p. 1080, způsob využití výroba a
st. p. č. 208/2 o výměře 60 m2 se stavbou bez č. p. v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Pod Hradbami, Nové Město nad
Metují, vše ve vlastnictví společnosti EKOENERG, s.r.o., Štrossova 1343, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice, zapsané na LV
č. 1222 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
RM 364 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

2.7 Převod pozemků ČR - ÚZSVM pod komunikacemi do majetku města v k. ú. Spy
Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/7 - Flash Příloha: RM 364 - 2/7 - Flash

Identifikace:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, dále jen ÚZSVM, předkládá
městu současně se souhlasným vyjádřením k záměru města umístit zpevněnou cyklostezku (varianta 2) na pozemek
p. p. č. 574/2 v k. ú. Spy, ve vlastnictví ČR, právo hospodaření ÚZSVM, také záměr převést do vlastnictví města další
pozemky ČR a to p. p. č. 573 a p. p. č. 574/1 v k. ú. Spy za podmínky, že jsou zařazeny do seznamu místních
komunikací a zahrnuty s využitím ostatní komunikace i v územním plánu. Pozemky zařazené do seznamu místních
komunikací nejsou, protože se jedná o účelové komunikace, které se v evidenci místních komunikací nevedou.
Přílohy č. RM 364 - 2/7.
K rozhodnutí:
Ne/uložit OMM požádat o převod pozemků.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 364 - 2/7.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 364- 15600/17,
(uložen úkol číslo 22017).
RM ukládá OMM požádat o převod pozemků p. p. č. 573 a 574/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Spy z vlastnictví ČR do vlastnictví Nového Města nad Metují. Pozemky jsou zahrnuty s využitím ostatní
komunikace i v územním plánu.
RM 364 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Vzdání se zástavního a předkupního práva k podílu na pozemku v ul. T. G. Masaryka u č. p. 449
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/8 - Flash Příloha: RM 364 - 2/8 - Flash

Pan E. Č. požádal o výmaz předkupního a zástavního práva Nového Města nad Metují vloženého do KN, a to k podílu
o velikosti 9758/95719 na pozemku p. p. č. 659/4 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují. Podíl na pozemku žadatel
zdědil dne 09.09.2016 po své matce, zemřelé paní J. Č., která pohledávku zajištěnou zástavním a předkupním
právem Novému Městu nad Metují zcela uhradila dne 12.05.2004. Předkupní a zástavní právo bylo zapsané do KN
dne 02.06.1999 pod č. j. 11 V 11/14/2 3076/99, nyní vedeným jako zástavní právo smluvní pod č. V2 3076/1999 a
věcné předkupní právo pod č. V14 3076/1999. Přílohy č. RM 364 - 2/8.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit vzdání se práv k podílu na pozemku.
Odůvodnění:
Dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o veškerých případech vzdání se
práva náležícího obci, musí vždy rozhodnout její zastupitelstvo. Na základě návrhu na povolení výmazu zástavního a
předkupního práva ze dne 13.05.2004 byla z KN obě práva k bytové jednotce č. 5 v bytovém domě č. p. 449 a k
pozemku st. p. č. 761 vymazána. V návrhu na povolení výmazu byl uveden také pozemek p. p. č. 659/4, ale k
vymazání obou práv oprávněného u tohoto pozemku nedošlo a vlastník (žadatel) tuto skutečnost zjistil až při převodu,
resp. při dědickém řízení. Jiným způsobem nelze obě práva města k podílu na pozemku ve vlastnictví žadatele z KN
odstranit.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 364- 15601/17,
(uložen úkol číslo 22018).
RM doporučuje ZM schválit vzdání se zástavního práva smluvního pro oprávněné Nové Město nad Metují, zapsaného v KN
pod č. V2 3076/1999 a vzdání se věcného předkupního práva pro oprávněné Nové Město nad Metují, zapsaného pod č. V14
3076/1999 v KN, a to k podílu o velikosti 9758/95719 na pozemku p. p. č. 659/4 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
vedeném na LV č. 3364 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, pro povinného,
vlastníka p. E. Č.
RM 364 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

2.9 Záměr vlastníka prodat části pozemku zatíženého předkupním právem města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/9 - Flash Příloha: RM 364 - 2/9 - Flash

ATELIER DĚDEK s. r. o., IČO: 275 01 850, Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, předložil jako kupující z kupní smlouvy
s překupním právem ze dne 06.01.2017 na pozemek p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují městu jako
prodávajícímu převodní smlouvy na části pozemku se žádostí o vyrozumění, zda právní jednání odpovídá ujednání
obsaženému v čl. VI. Bodě 6.6. uvedené smlouvy a je splněna sjednaná podmínka pro to, aby překupní právo nebylo
prodávajícím (městem) uplatněno. Dle uvedené kupní smlouvy předkupní právo nebude prodávajícím uplatněno v
případě, pokud kupující prodá část nemovitosti třetí osobě za cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a současně tato
třetí osoba převezme závazky uvedené v bodu 6.1. - 6.5. této smlouvy. Přílohy č. RM 364 - 2/9.
K rozhodnutí:
Vydat či nevydat souhlasné vyrozumění ke kupním smlouvám.
Odůvodnění:
Podle uzavřené kupní smlouvy s předkupním právem je v č. VI. odst. 6.6 ujednáno: Předkupní právo nebude
prodávajícím (Novým Městem nad Metují) uplatněno v případě, pokud kupující (žadatel) prodá část nemovitosti třetí
osobě za cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a současně tato třetí osoba převezme závazky uvedené v bodu 6.1. 6.5. této smlouvy. Před uskutečněním takového právního jednání je kupující povinen předložit prodávajícímu návrh
příslušné převodní smlouvy a vlastní právní jednání uskutečnit až poté, co od kupujícího obdrží vyrozumění o tom, že
toto právní jednání odpovídá ujednání obsaženému v bodě 6.6. této smlouvy a je tedy splněna sjednaná podmínka
pro to, aby předkupní právo nebylo prodávajícím uplatněno. Předkupní právo města k pozemku bude nadále trvat a
všechny závazky z kupní smlouvy budou nadále závazné i pro nastupujícího vlastníka. Konzultováno a odsouhlaseno
PRAV.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi MST vysvětlil podrobnosti - proběhla schůzka - je záměr vybudovat "sociální kavárnu" a návazně domy nutná přeložka plynu.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 364- 15602/17
RM vydává žadateli vyrozumění, že předložené převodní smlouvy na části pozemku p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují odpovídají ujednání obsaženému v č. VI. Bodě 6.6. kupní smlouvy s předkupním právem ze dne 06.01.2017 a je tedy
splněna sjednaná podmínka pro to, aby překupní právo Nového Města nad Metují nebylo pro tento konkrétní převod
uplatněno.
RM 364 Vydává.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.10 Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/10 - Flash Příloha: RM 364 - 2/10 - Flash

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063,
požádala jako investor stavby pod označením „11010-063504, 0482/16 náměstí Republiky 6, NMnM_OK“ (dále jen
„Stavba“) vnitřního komunikační vedení veřejné komunikační sítě a přípojného vedení veřejné komunikační sítě v a na
budově č. p. 6 na náměstí Republiky v Novém Městě nad Metují o uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační
sítě. Město je vlastník většinového podílu o velikosti 203735/228932 na pozemku st. p. č. 356 vč. stavby budovy č. p.
6, zapsaném na LV č. 4608 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro Královehradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod. Komunikační vedení bude vlastnictvím žadatele. Za omezení vlastnického práva dle čl.
II. předložené smlouvy žadatel jako oprávněný poskytne městu jako povinnému jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč
+ DPH ve výši stanovené platným právním předpisem. Přílohy č. RM 364 - 2/10.
K rozhodnutí:
Ne/schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
OSN souhlasí. OI: Smlouva je v souladu s plánovaným rozšířením internetového připojení pro MěÚ. Tato akce je
dlouhodobě připravována se zástupci O2, kteří její realizaci zadali Cetinu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 364- 15603/17,
(uložen úkol číslo 22019).
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 364 - 2/10 uzavření předložené Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063,
a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

2.11 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se SŽDC (dorazilo 25.01.2017)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/11 - Flash Příloha: RM 364 - 2/11 - Flash

Město má uzavřenou Smlouvu o nájmu č. 2947001607 ze dne 11.6.2007 s Českými dráhami, a. s. (dále jen "ČD").
Dne 24.06.2016 byla mezi ČD a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem, Praha 1, Nové
Město, Dlážděná1003/7, IČO: 70994234, dále jen "SŽDC", uzavřena smlouva o koupi části závodu na základě které
došlo k převodu mimo jiné i objektu č. p. 127 v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují, umístěném na pozemku p. p.
č. st. 406 v k. ú. Nové Město nad Metují. SŽDC předkládá městu dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2947001607 ze
dne 11.6.2007, kterou má město pronajatou plochu na uvedené budově za účelem umístění informační tabule.
Příloha č. RM 364 - 2/11.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Jedná se pouze o změnu pronajímatele. Ostatní podmínky uzavřené nájemní smlouvy se nemění. Cena nájemného je
1.000 Kč ročně za umístění informační tabule.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 364- 15604/17
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 364 - 2/11 uzavření předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2947001607 ze
dne 11.6.2007 a pověřuje ST jeho podpisem. Nové Město nad Metují jako nájemce informuje pronajímatele, že od roku 2009
je plátcem DPH.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.12 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 2/12 - Flash Příloha: RM 364 - 2/12 - Flash

1 kus jasanu na pozemku města - pozemek p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy, v těsné blízkosti pozemku p. p. č. 241/22.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k povolení kácení dřevin rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
V kmeni stromu je zarostlé pletivo a rám původního plotu. Majitel přilehlé nemovitosti chce v letošním roce postavit
nové oplocení svého pozemku a žádá město o pokácení výše uvedeného stromu. OŽP s pokácením souhlasí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 364- 15605/17,
(uložen úkol číslo 22020).
RM souhlasí s pokácením jasanu rostoucího na pozemku p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy.
RM 364 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 364 - 30.1.2017

Rozvoj

13:50

OMM

3.1 Smlouva o souhlasu s umístněním stavby na hranici pozemku ve vlastnictví města - manželé D.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/1 - Flash Příloha: RM 364 - 3/1 - Flash

Usnesením č. RM 363-15563/17 byl vysloven souhlas s umístěním novostavby skladu a garáže na p. p. č. 150/1 v k.
ú. Krčín na hranici s p. p. č. 152/1 v k. ú. Krčín ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, o který požádal p. A. D.
Podmínkou udělení souhlasu je to, že požárně nebezpečný prostor stavby nesmí přesahovat na pozemek města a
dále závazek stavebníka, že v budoucnu i on umožní stavbu na pozemku města umístěnou až na hranice jeho
pozemku, který vlastní. Z tohoto důvodu je v návaznosti na předchozí předkládán návrh Smlouvy o souhlasu s
umístěním stavby s manželi D., jelikož pozemek p. p. č. 150/1 v k. ú. Krčín mají ve společném vlastnictví.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

ST informoval, že žadatel se smluvně zavázal ve prospěch všech podmínek města, které zde mělo.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 364- 15606/17,
(uložen úkol číslo 22021).
RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby "Novostavba garáže" na pozemku p. p. č. 150/1 v k. ú. Krčín na
hranici s pozemkem p. p. č. 152/1 v k. ú. Krčín mezi městem Nové Město nad Metují a manželi A.a O. D., ve znění přílohy č.
RM 364 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

3.2 Žádost fy GOLDWARE CZ s.r.o. o vydání stanoviska k projektové dokumentaci s názvem „Kabelizace
části lokality Malecí optickou sítí“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/2 - Flash Příloha: RM 364 - 3/2 - Flash

Firma GOLDWARE CZ s.r.o. předložila žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci s názvem „Kabelizace
části lokality Malecí optickou sítí“. Kabely budou ukládány do země (většinou souběh s teplovodem). Dojde tak k
propojení panelových domů v ul. Nad Stadionem, SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují a věžových domů v ulici
Malecí, k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uložením optické sítě fy GOLDWARE CZ s.r.o. do pozemků města. Požadovat od fy GOLDWARE CZ
s.r.o. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Stanovisko OMP: Souhlasí s uložením optické sítě a navrhuje jej ošetřit věcným břemenem spočívajícím v právu
zřízení umístění a provozování optické sítě. Žadatel by měl počítat s tím, že za 1 m pozemku města zatíženého
věcným břemenem zaplatí 200 Kč dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města.
Stanovisko TS: Souhlasí s vedením optické sítě v případě, že bude vedena v souběhu s jinými sítěmi a nedojde tak k
znehodnocení nezatíženého pozemku.
Stanovisko ORM: Souhlasí s uložením optické sítě, pokud bude vedena dle PD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 364- 15607/17,
(uložen úkol číslo 22022).
RM souhlasí s uložením optické sítě fy GOLDWARE CZ s.r.o. do pozemků města a schvaluje vyjádření města k této žádosti
ve znění přílohy č. RM 364 - 3/2. RM ukládá OMM požadovat od fy GOLDWARE CZ s.r.o. uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene.
RM 364 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

3.3 Rozpočtové opatření na VO v ul. Kasárenská
Identifikace:
V listopadu 2016 bylo realizováno VO v ul. Kasárenská. Osvětlení je umístěno v pozemcích, které nejsou ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují. Pro uhrazení věcného břemene dotčeným vlastníkům potřebuje OMP
dotisknout 5 ks paré GP. Firma Geodézie Východní Čechy s.r.o. za dotisknutí požadovala 1.452 Kč vč. DPH, které
nyní na § 3631 - VO v ul. Kasárenská (pozastávka) chybí.
K rozhodnutí:
Souhlasit s navýšením § 3631 - VO v ul. Kasárenská (pozastávka) o částku 2 tis. Kč, která bude pokryta přesunem z
§ 3313 - akce Multifunkční objekt Kina 70 - PD.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 364- 15608/17
RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 3631 - VO v ul. Kasárenská (pozastávka) o částku 2 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 3313 - akce Multifunkční objekt Kina 70 - PD.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 VŘ - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/4 - Flash Příloha: RM 364 - 3/4 - Flash

Dne 23.01.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Územní studie krajiny správního obvodu “. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a
hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Územní studie krajiny správního obvodu“, schválit SOD,
pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky. Hodnocení nabídek bylo nastaveno jako vícekriteriální: celková nabídková cena 40 %,
Seznam významných služeb (referencí) 30 %, složení řešitelského týmu nad rámec požadavků v rámci technické
kvalifikace 30 %.V rozpočtu města je pro letošní rok schváleno 300 tis. Kč. Zpracování územní bude probíhat v letech
2017 - 2019, částka schválená pro letošní rok je postačující.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - dle jeho názoru se jedná o vysokou nabídkovou cenu - se schválením problém nemá, pouze s výší
částky, která ho překvapila. Vedoucí ORM sdělila, z jakých financí to bude hrazeno - jde o stoprocentní krytí z dotace.
OF - původně byla možná výše dotace až 90 %, ale pak kraj vypsal dotační titul i pro úhradu oněch zbývajících 10 %.
Částka 800 tis. Kč není záležitost realizace pouze letošního roku. TAJ - toto vše již bylo avizováno na rozpočtovém
zasedáním ZM, které souhlasilo s tímto postupem. OMM - primárně to vyžaduje stát po obcích, aby toto vzniklo, je to
pro potřeby státní správy a proto lze předpokládat uhrazení souvisejících nákladů.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 364- 15609/17,
(uložen úkol číslo 22023).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Územní studie krajiny správního obvodu“ firmě EKOTOXA s.r.o., Optická 37,
746 01 Opava, IČO: 64608531, za nabídkovou cenu 803.440 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou EKOTOXA s.r.o., Optická 37, 746 01 Opava, IČO: 64608531, ve znění přílohy č. RM
364 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 364 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

3.5 VŘ - PD - Stavební úpravy chodníků v ulicích T. G. Masaryka, Boženy Němcové, Na Strážnici a
Johnova, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/5 - Flash Příloha: RM 364 - 3/5 - Flash

Dne 25.01.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD Stavební úpravy chodníků v ulicích T. G. Masaryka, Boženy Němcové, Na Strážnici a Johnova, Nové Město nad
Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání jednotlivých dílčích částí, schválit SOD na jednotlivé dílčí části.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky. V rozpočtu je na dílčí část 1„Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka, úsek od BD č.
p. 312 po ulici Družstevní“ a dílčí část 2 „Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka, úsek od ulice Družstevní po
ulici Malecí“ schválena částka 2 mil. Kč. Na dílčí část 3 „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“ je
schválena částka 1,05 mil. Kč, na dílčí část 4 „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ 2,75 mil. Kč, na dílčí část
5 „Stavební úpravy chodníku v ulici Johnova“ 1,2 mil. Kč. Uvedené částky zahrnují i realizaci akcí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz radních bylo vysvětleno, proč to nebylo možné shrnout do jedné zakázky, ve všech položkách zvítězila
stejná firma.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 364- 15610/17,
(uložen úkol číslo 22024).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - Stavební úpravy chodníků v ulicích T. G. Masaryka, Boženy Němcové, Na
Strážnici a Johnova, Nové Město nad Metují“ rozdělené na 5 dílčích částí takto:
Pro dílčí část 1 „Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka, úsek od BD č. p. 312 po ulici Družstevní“ firmě OPTIMA
s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 55.660 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 364 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka, úsek od ulice Družstevní po ulici Malecí“ firmě OPTIMA
s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 90.750 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 364 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“ firmě OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto,
za nabídkovou cenu 60.500 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto ve znění přílohy č. RM 364 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 4 „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ firmě OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za
nabídkovou cenu 108.900 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 364 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem. Pro
dílčí část 5 „Stavební úpravy chodníku v ulici Johnova“ firmě OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za
nabídkovou cenu 72.600 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 364 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

3.6 Veřejná zakázka - „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/6 - Flash Příloha: RM 364 - 3/6 - Flash

Město prostřednictvím zástupce zadavatele, firmou Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové, vypsalo
nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení na akci: „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění,
I. etapa“. Dne 20.12.2016 se uskutečnilo otevírání obálek a hodnocení nabídek. Dne 04.01.2017 se uskutečnilo první
jednání posouzení nabídek prvních dvou účastníků. Dne 18.01.2017 se konalo druhé jednání posouzení vybraného
dodavatele. Protokol o otevírání, zpráva o hodnocení nabídek a písemné zprávy o výsledku posouzení jsou
předloženy RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit s výběrem dodavatele, souhlasit s vyloučením účastníka ze zadávacího řízení, schválit Smlouvu o dílo,
pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 4 nabídky. Jeden účastník byl komisí navržen k vyloučení, z důvodu nesplnění kvalifikační způsobilosti,
více ve zprávě o výsledku posouzení. V rozpočtu jsou pro letošní rok schváleny 2 mil. Kč. Akce však bude probíhat v
letech 2017 - 2019, finanční prostředky v letošním roce jsou postačující. Akci přes město financuje KHK.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda z hlediska vývoje snižování toho znečištění tam je zajištěn nějaký monitoring? Odpověděla
vedoucí ORM - monitoring je, vykazuje se zlepšení původního stavu, proto se pokračuje. Ing. Maur se dále zajímal o
to, zda by neměl být stanoven nějaký cílový měřitelný stav. Na to navázala delší diskuse, kde byly přiblíženy metody
sanací, složitost prostředí atd. Zazněly opět i dotazy k financování a k zárukám, že město to stojí pouze práci
zainteresovaných úředníků a vše ostatní financuje stát a kraj. Nakonec radní požádali, aby bylo prověřeno, zda
existují nějaké limity, kterých když bude dosaženo, tak bude možné sanační aktivity ukončit. K tomu bylo přijato
samostatné usnesení v bodě.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 364- 15611/17,
(uložen úkol číslo 22025).
RM na základě protokolu o otevírání nabídek a zprávách o hodnocení a posouzení nabídek, předložených komisí pro
otevírání, hodnocení a posouzení nabídek, souhlasí s rozhodnutím o výběru dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Stará
ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa”, vyhlášenou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona o zadávání
veřejných zakázek společnosti AECOM CZ s.r.o., IČO: 15890465, se sídlem Praha 7, Trojská 92, PSČ: 17 100. Dále na
základě předložených podkladů RM souhlasí s rozhodnutím o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na realizaci výše
uvedené veřejné zakázky a vylučuje účastníka KHSanace s.r.o., IČO: 28160797, se sídlem Jesenická 265/38, Záběhlice, 106
00 Praha 10. RM schvaluje Smlouvo o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a společností AECOM CZ s.r.o.,
IČO: 15890465, se sídlem Praha 7, Trojská 92, PSČ: 17100 ve výši 9.001.577,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 364 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem, a to v případě, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky a společnost poskytne
součinnost při předložení originálních dokladů.
RM 364 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.7 Veřejná zakázka - Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/7 - Flash Příloha: RM 364 - 3/7 - Flash

Město prostřednictvím zástupce zadavatele, firmou DABONA s.r.o. vypsalo veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení na akci: "Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují". Dne 09.01.2017
se uskutečnilo otevírání a hodnocení nabídek. Dne 23.01.2017 proběhlo posouzení vybraného dodavatele. Protokol o
otevírání, zpráva o hodnocení nabídek a výsledek posouzení je předložen RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky vybrané firmě, schválit SOD.
Odůvodnění:
Bylo doručeno 14 nabídek. V rozpočtu města je na tuto akci schváleno 11,5 mil. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vznesl dotaz, zda bude při této akci tímto dodavatelem opravdu zaručená kvalita provedení, jde o centrum
města. Toto, aby také bylo dobře ošetřeno ve smlouvě. MST - šlo o jednokriteriální soutěž - tj. kritérium byla cena,
jsou zde reference. ORM - soutěž zajišťoval smluvní partner - Dabona s.r.o., vše je standardní - stavební dozor atd.
Bylo doporučeno, ještě před podpisem smlouvy podrobněji ověřit reference, tj. přímo u investorů (obcí apod.).
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 364- 15612/17,
(uložen úkol číslo 22026).
RM na základě protokolu o otevírání obálek, zprávy z hodnocení nabídek a výsledku z posouzení, předloženého komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci "Zateplení
BD čp. 44 - 47 v ulici T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují" firmě: ACG - Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, za
nabídkovou částku 8.692.067,66 Kč vč. DPH, která se umístila na prvním místě. RM dále schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ACG - Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, ve znění přílohy č.
RM 364 - 3/7. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 364 Schvaluje.
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3.8 K podnětu z „Křesla pro hosta“ - chodník od Stopu k „Lupusu“
Identifikace:
Jedná se o podnět, který obdržel ST od seniorů v rámci akce "Křeslo pro hosta", kterého se v úvodu roku zúčastnil.
Jednalo se o požadavek, aby byl chodníček vedoucí od restaurace STOP směrem k "Lupusu" vyřešen a upraven tak,
aby zde bylo možno jet i s invalidním vozíkem a byl bezbariérový. Návazně na to byl zdán úkol na PVO, kde bylo
OMM uloženo prověřit ve spolupráci s TS možnost úprav chodníku vedoucího od restaurace STOP směrem k
"Lupusu" - informaci pak předložit do jednání RM vč. předpokládaných finančních nákladů. ORM tuto záležitost
společně s TS prověřilo a předává zjištěné informace do RM. V současné době se jedná o chodník délky cca 57 m z
betonové dlažby 50 x 50 cm (jsou položeny pouze dvě řady vedle sebe), a to volně uložené, bez zahradních
obrubníků. V případě, že by se město rozhodlo vyhovět podnětu, měl by být chodník řešen jako investiční akce města,
jelikož by bylo dobré dodržet min. šířku 1,5 m vč. všech úprav pro chodník typických (osazení obrubníků). V
zásobníku investičních akcí je tato akce již zařazena.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup, např.: 1) ukládá OMM zařadit realizaci chodníku od Stopu k Lupusu do rozpočtu 2018; 2/ ukládá
ST informovat Klub seniorů o tom, že rekonstrukce chodníku od Stopu k Lupusu je zařazena do zásobníku
investičních akcí města a bude záležet na zastupitelích, zda při schvalování rozpočtu na rok 2017 tuto akci do
rozpočtu zařadí.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Při zásahu do tohoto chodníku by bylo vhodné chodník rozšířit dle příslušných norem na 1,5 m a
opatřit jej po obou stranách zahradními obrubníky. Na takovouto rekonstrukci je zapotřebí nechat vypracovat PD a
následně jej nechat realizovat. Předpokládané finanční náklady jsou cca 250 tis. Kč vč. DPH.
Stanovisko OMP: Proti rozšíření nemá námitek.
Stanovisko OVRR: Pokud by se jednalo o investiční akci, při které by došlo k rozšíření chodníku, vyžadovalo by to
sloučené územní řízení a stavební povolení.
Stanovisko TS: Vzhledem ke stavu chodníku doporučujeme jeho rozšíření a následnou realizaci externí firmou.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vznesl dotaz, zda by nemělo být řešeno celé území zde, tj. od křižovatky ulic T. G. Masaryka a Družební až
po odbočku ke Kaštánkám, vč. dalšího chystaného supermarketu. ST - vzhledem k tomu, že vše souvisí se silnicí
I/14, tak jakékoliv změny a úpravy jsou velice podrobně zkoumány a projednány.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 364- 15613/17,
(uložen úkol číslo 22027).
RM bere na vědomí informace OMM a TS k podnětu, který obdržel ST od Klubu seniorů v rámci akce "Křeslo pro hosta". RM
na základě stanovisek odborných útvarů konstatuje, že úpravu chodníku od Stopu k Lupusu je možno realizovat pouze jako
komplexní investiční akci. Tato akce je již zařazena v Zásobníku investic města, ze kterého vybírá ZM jednotlivé investiční
akce při každoročním schvalování rozpočtu města.
RM 364 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/9 - Flash Příloha: RM 364 - 3/9 - Flash

Na základě usnesení č. RM 312-13173/15, kde bylo uloženo OMM provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících, předkládá OMM aktualizovanou verzi zásobníku investic.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Další aktualizace za 1/2 roku.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 364- 15614/17,
(uložen úkol číslo 22028).
RM bere na vědomí a ukládá OMM aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad Metují zveřejnit na webových
stránkách města ve znění přílohy č. RM 364 - 3/9 (stručná verze dokumentu).
RM 364 Ukládá.
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3.10 Systém parkování ve městě - zpoplatněné parkování - VYHODNOCENÍ
Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/10 - Flash Příloha: RM 364 - 3/10 - Flash

Identifikace:

Ode dne 01.09.2016 bylo Nařízením města zavedeno v Nové Městě nad Metují zpoplatnění parkovaní na Husově
náměstí a v ul. Komenského (2 veřejná parkoviště - před bankami a před MKN). OMM předkládá RM vyhodnocení
zpoplatněného parkování, více viz příloha č. RM 364 - 3/10.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí, případně upravit Nařízení města.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V rámci obsáhlé diskuse ST uvedl, že jediné, co je k úvaze, je otázka plateb, např. první hodina za 5 Kč. MST doplnil
informacemi o výběru parkovného a frekvenci parkujících vozidel v jednotlivých dnech týdne. Ing. Maur označil
předložené podklady jako málo komplexní s tím, že postrádá vyhodnocení doprovodných efektů placeného parkování
na Husově náměstí na okolní lokality a parkovací plochy, tj. kolem úřadu a na "farské zahradě". Po další diskusi radní
formulovali samostatný úkol pro OMM - tj. revidovat počet míst na parkovišti na "farské zahradě" s možností jejich
navýšení šetrnou investicí - viz doplněný bod 3/24.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 364- 15615/17,
(uložen úkol číslo 22029).
RM bere na vědomí vyhodnocení systému parkování ve městě - zpoplatněného parkování a ukládá OMM předložený materiál
ve znění přílohy č. RM 364 - 3/10 vložit na jednání ZM jako samostatný bod.
RM 364 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Podnět k přetrvávajícím otřesům u Sepského mostu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/11 - Flash Příloha: RM 364 - 3/11 - Flash

Na jednání RM 360 dne 21.11.2016 bylo vzneseno upozornění na přetrvávající otřesy Sepského mostu, které ovlivňují
dva rodinné domy v jeho blízkosti. Tento nežádoucí jev vzniká v důsledku přejíždění vozidel přes dilatační spáru,
která je zde umístěna. V souvislosti s tímto problémem byl na adresu správce komunikace (ŘSD ČR správa Hradec
Králové) odeslán dopis se žádostí o vyjádření k uvedenému problému a prověření možnosti řešení. Nyní předkládáme
na vědomí odpověď správce komunikace, který sdělil následující: "Ve spolupráci se zhotovitelem stavby opravy
Sepského mostu byla provedena ihned kontrola na mostě 14-106 v Novém Městě nad Metují. Přeměřením rovinatosti
a kontroly stavebně technického stavu bylo zjištěno, že provedení je v souladu s normou/nerovnosti mezi dilatací a
živicí do 4 mm. Vyšší hlučnost je způsobena přejezdem vozidel mezi živicí a ocelí, což je u povrchových dilatací
běžné. Jakékoliv otřesy nebyly zjištěny. Vzhledem k tomu, že dokončený objekt je v záruce, bude sledován povrch
vozovky a případné dopady na okolní zástavbu."
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 364- 15616/17
RM bere na vědomí informace od ŘSD ČR správa Hradec Králové sdělené na podání města týkající se žádosti o vyjádření k
přetrvávajícím otřesům na Sepském mostě a prověření možnosti řešení.
RM 364 Bere na vědomí.
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3.12 Nabídka na zpracování PD - místo pro přecházení přes I/14 u Benziny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/12 - Flash Příloha: RM 364 - 3/12 - Flash

Dne 20.01.2017 byla na ORM na základě výzvy doručena nabídka na zakázku malého rozsahu, zpracování „PD chodník propojující ulici Kaštánky s ulicí T. G. Masaryka včetně řešení místa pro přecházení přes I/14“. ORM
předkládá RM podanou cenovou nabídku.
K rozhodnutí:
Souhlasit s doručenou nabídkou na zakázku malého rozsahu „PD - chodník propojující ulici Kaštánky s ulicí T. G.
Masaryka včetně řešení místa pro přecházení přes I/14“, schválit SOD na PD ve stupni DUR, pověřit ST podpisem
SOD.
Odůvodnění:
Vzhledem k složitosti projektovaného záměru navrhuje ORM zadat pouze PD ve stupni DUR a počkat, zda bude
možné investiční akci realizovat. V případě že ano, vyzve se uchazeč k dopracování projektové dokumentace ve
stupni DSP+PDPS. V rozpočtu je pro tuto akci schváleno 150 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková upozornila na rozdíl v cenách v usnesení a ve smlouvě - bylo opraveno dle smlouvy. Jeden radní
nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 364- 15617/17,
(uložen úkol číslo 22030).
RM souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu „PD - chodník propojující ulici Kaštánky s ulicí T. G. Masaryka vč. řešení
místa pro přecházení přes I/14“ firma Miloslav Kučera - PRODIS, projektování dopravně inženýrských staveb, Svitavská
1469, 500 12 Hradec Králové, IČO: 12349615, za nabídkovou cenu 70.180 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na PD
ve stupni DUR na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav Kučera - PRODIS, projektování dopravně
inženýrských staveb, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, IČO: 12349615, ve znění přílohy č. RM 364 - 3/12 a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 364 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská - studie, energetický
posudek
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/13 - Flash Příloha: RM 364 - 3/13 - Flash

Firma Orcave spol s r.o. zpracovávala pro město studii úspor energie VO ve výše uvedených ulicích. Koncem roku
vyhlásilo Ministerstvo průmyslu o obchodu výzvu pro podání žádostí o dotaci z programu EFEKT a zároveň upřesnilo
podmínky. Na schůzce dne 18.01.2016 na MěÚ firma ORCAVE oznámila, že splnění našich požadavků na úsporu
energií pro podání žádosti o dotaci není možné a z těchto důvodů odstupuje od objednávky. V rozpočtu je na výměnu
svítidel schválena částka 600 tis. Kč + předpokládaná dotace měla být 900 tis. Kč. Z důvodů potřeby výměny
osvětlovacích těles v těchto ulicích a zajištění jejich osvětlenosti v souladu s ČSN a na doporučení MST, ORM
navrhuje provést výběrové řízení na dodávku 67 nových svítidel LED bez dotační podpory, v maximální výši 600 tis.
Kč. Montáž svítidel by provedly TS.
K rozhodnutí:
Schválit přípravu výběrového řízení na dodávku svítidel LED do ulic Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská s
maximální výší nákladů 600 tis Kč.
Odůvodnění:
Stav osvětlení komunikací v těchto ulicích je špatný, podmínkou pro zadání veřejné zakázky bude dosažení
minimálně osvětlení v souladu s platnými ČSN na základě výpočtu osvětlení a s doložením měření po realizaci
výměny. Úsporu energie nelze očekávat, z důvodů že v současné době jsou tyto ulice nedostatečně osvětleny.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST vysvětlil podrobnosti související se studií a odpověděl na dílčí dotazy radních. ORM - informovala o nových
zprávách z ministerstva - úspor bychom mohli dosáhnout a o dotaci znovu žádat.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 364- 15618/17,
(uložen úkol číslo 22031).
RM schvaluje přípravu výběrového řízení na dodávku svítidel LED do ulic Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská s
maximální výší nákladů 600 tis. Kč.
RM 364 Schvaluje.
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3.14 Žádost p. L. M. o souhlas s přístupem a sjezdem na p. p. č. 635/4 a uložení vodovodní přípojky pro
výstavbu RD (Přesun z RM 363 - 3/4)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/14 - Flash Příloha: RM 364 - 3/14 - Flash

Město obdrželo žádost p. L. M., který uvažuje s výstavbou rodinného domu (dále jen "RD") na p. p. č. 635/4 v k. ú.
Krčín, který vlastní. Vzhledem k plánovanému záměru potřebuje získat přístup a příjezd včetně uložení inženýrské sítě
přes p. p. č. 634/7 ve vlastnictví města. Z těchto důvodů žádá o vydání stanoviska k:
1) Připojení pozemku p. p. č. 635/4 k místní komunikaci přes pozemek p. p. č. 634/7 (ostatní komunikace) k pozemku
p. p. č. 676/1 (ostatní komunikace).
2) Souhlas s přístupem a příjezdem na p. p. č. 635/4 po p. p. č. 634/7, na který má město uzavřenou nájemní smlouvu
(účel užívání zahrada) s otcem a sestrou žadatele.
3) Souhlas s umístěním vodovodní přípojky do p. p. č. 676/1 a 634/7 ve vlastnictví města.
Tato záležitost byla již projednávána na RM 363 a byla přesunuta do této RM, přesun byl z důvodů schůzky ST se
zástupci žadatele. Aktuální informace potřebné k rozhodnutí dodá ST přímo na zasedání RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vydáním kladného stanoviska:
1) k připojení pozemku p. p. č. 635/4 k místní komunikaci přes pozemek p. p. č. 634/7 k pozemku p. p. č. 676/1.
2) k přístupu a příjezdu na p. p. č. 635/4 po p. p. č. 634/7.
3) k umístění vodovodní přípojky do p. p. č. 676/1 a 634/7. Souhlasit s návrhem vyjádření města k podané žádosti a s
návrhem smlouvy o právo provést stavbu.
Odůvodnění:
Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.: Po projednání žadatele s VaK(em) vzešel návrh, že v
případě budování vodovodního řádu pro další pozemky, bude vodovodní přípojka vyměněna za vodovodní řád.
Žadateli pak bude ponechána pouze kolmá přípojka k domu. Viz příloha č. RM 364 - 3/14 - stanoviska OMP, TS,
ODSH a vyjádření ORM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval přítomné o výsledku schůzky se žadatelem, půjde o stavbu RD vzadu, v zahradě, za stávajícím
domem. V zadní i přední linii jsou domy. Na dotaz bylo vysvětleno, že cesta půjde po městském pozemku. Ing.
Prouza upozornil, že tím vznikne základ nové ulice, a proto by bylo dobře připravit její pojmenování dříve, než se tam
něco postaví, aby opět stavba nedostala, podle něj nesmyslnou, adresu "Na Kopci". RM po diskusi uložila v novém
bodě 3/25 úkol pro Názvoslovnou komisi, navrhnout pojmenování takto vznikající ulice. Návrh předložit tak, aby mohl
být posouzen a případně schválen na ZM 118, které je plánováno na dne 23.02.2017.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 364- 15619/17,
(uložen úkol číslo 22032).
RM souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska:
1) k připojení pozemku p. p. č. 635/4 k místní komunikaci přes pozemek p. p. č. 634/7 k pozemku p. p. č. 676/1.
2) k přístupu a příjezdu na p. p. č. 635/4 po p. p. č. 634/7.
3) k umístění vodovodní přípojky na p. p. č. 676/1 a 634/7.
RM souhlasí s návrhem vyjádření města k podané žádosti a s návrhem smlouvy o právo provést stavbu ve znění přílohy č.
RM 364 - 3/14.
RM 364 Ukládá.
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3.15 Podnět zastupitele Ing. Hovorky - problém parkování ve městě - úpravy na náměstí Republiky
Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/15 Příloha: RM 364 - 3/15

Identifikace:

Na ZM 117 Ing. Hovorka vznesl podnět ve věci problematického parkování v Novém Městě nad Metují, zejména na
dolním parkovišti za MěÚ a parkovišti u smuteční síně, která jsou stále plná. Z tohoto důvodu dal vedení města ke
zvážení, možnost zrušit na náměstí Republiky dvě autobusové zastávky ze stávajících třech a zrealizovat namísto
nich parkovací stání. ST přislíbil podnět řešit prostřednictvím RM s tím, že bude pak dána zpětná informace. ST
požádal o součinnost Ing. Prouzu, který předá veškeré zjištěné informace, nezbytné k rozhodování, přímo na
zasedání RM 364.
K rozhodnutí:
Projednat odborný materiál zpracovaný radním, Ing. Prouzou a příp. uložit další úkoly.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Rozsáhlý odborný komentář z dopravního hlediska podal radním k dané záležitosti Ing. Prouza. Podrobně se věnoval
jednotlivým částem písemného materiálu, který zpracoval a rozeslal e-mailem radním. Rozborem se ukazuje, že
zrušení některé ze zastávek na náměstí Republiky by přineslo docela podstatné dopravně provozní i bezpečnostní
problémy a takto získaný počet parkovacích míst by byl oproti uvedeným problémům zanedbatelný a nic neřešící. Po
delší navazující diskusi se radní shodli v tom, že bude vhodné s materiálem dále pracovat a využít ho např. při
chystaném projektování - studiích podoby veřejných prostranství ve městě, samozřejmě, že s přihlédnutím i ke studii
Doprava v klidu apod. Lze předpokládat, že při těchto projektových úkonech může být nalezeno řešení, jak zvýšit
stávající kapacity pro parkování aut i na náměstí Republiky.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 364- 15620/17,
(uložen úkol číslo 22033).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 364 - 3/15 doporučující materiál zpracovaný radním Ing. Prouzou k možnostem
rušení autobusových zastávek na náměstí Republiky v souvislosti s možným navýšením kapacit míst pro parkování aut. RM
ukládá OMM využít zpracovaný materiál společně s ostatními podklady pro budoucí projektování podoby veřejných
prostranství ve městě, včetně řešení umístění autobusových zastávek a navýšení počtu parkovacích míst na náměstí
Republiky.
RM 364 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Podnět paní Petruželkové ve věci přechodu pro chodce v ul. Komenského
Identifikace:
Radní paní Petruželková předala na RM 363 podnět, který obdržela od občanů města, který se týká chybějícího
přechodu pro chodce v ul. Komenského, a to u České pošty, s. p. ST a někteří radní k tomu byli skeptičtí z toho
důvodu, že je zde parkování aut z obou stran a šířka komunikace je taková, že by zde zřejmě musel být ostrůvek. ST
přislíbil, že vznese dotaz při jednání s DI PČR a odpoví na podnět na RM 364.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Komentář podal ST - bylo jednáno, zástupce DI PČR nevidí možnost na umístění nového a bezpečného přechodu pro
chodce na rozhraní ul. Komenského a náměstí Republiky.

STIS

Stránka 26 z 46

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

3.17 Podání žádostí o dotaci - KHK - Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží
Identifikace:
Královéhradecký kraj vyhlásil na rok 2017 v oblasti Životní prostředí a zemědělství dotační program na Obnovu a
technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží. Celkem je připraveno 1,5 mil. Kč na projekty zaměřené na
vypracování projektových dokumentací nebo na realizaci obnovy s cílem zlepšit životní prostředí v obci s ohledem na
vodní hospodářství. Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích činí 70 %, a to do maximální výše 400 tis. Kč.
Spodní hranice dotace je stanovena na 35 tis. Kč. Termín pro podání žádostí běží ode dne 06.02.2017 do dne
24.03.2017. ORM a OSN navrhuje po provedení technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly ve městě podat
do programu žádosti o dotaci na projektovou přípravu u vodní nádrže Vrchoviny p. p. č. 215 (podél silnice III/28520 na
Provodov-Šonov), rybníka Hradiště, vodní nádrže Spy. Jedná se o vybudování/rekonstrukci odvodu vypouštěných vod
z nádrže, výspravu kamenného zdiva nádrže a případné odbahnění (nádrž Vrchoviny a Spy). U rybníka Hradiště se
jedná o výspravu výdřevy břehů a případné odbahnění. Na vyhotovení projektových dokumentací k těmto vodním
dílům nejsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města na rok 2017. V případě úspěšných žádostí o dotaci je
nutné zahrnout do rozpočtu města novou investiční položku.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádostí o dotaci do programu „Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží“.
Doporučit ZM zařadit novou investiční položku do rozpočtu města na rok 2017.
Odůvodnění:
V případě úspěšných žádostí o dotaci bude do RM a následně do ZM předloženo schválení nové položky na tuto akci
do rozpočtu 2017 vč. RO. Hrubý odhad nákladů na projektové dokumentace je cca 300 tis. Kč, dotace by činila 210
tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 364- 15621/17,
(uložen úkol číslo 22034).
RM schvaluje zahájení přípravy a doporučuje ZM schválit podání žádostí o dotaci do programu KHK „Obnova a technické
zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží“ na projektové dokumentace k vodním dílům v Novém Městě nad Metují vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 215 (podél silnice III/28520), rybník Hradiště, vodní nádrž Spy.
RM 364 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.18 Podání žádosti o dotaci s projektem „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského"
Identifikace:
ZM schválilo usnesením č. ZM 115-7466/16 projektové záměry novoměstských škol a zařadilo již do rozpočtu na rok
2016 nové investiční položky na přípravu těchto projektů. Následně RM 357 usnesením č. RM 357-15235/16 schválila
zadání projekčních prací v "ZŠ Komenského" firmě Ing. Roman Kunc - ARCADA PROJEKT. Podání žádosti bylo
zadáno firmě GRANTIS Consulting s.r.o. zastoupené p. Jiřím Černým, Dis. ORM předkládá RM ke schválení podání
žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s projektem „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“. Žádosti jsou přijímány
do dne 14.02.2017. V IROP(u) se u podpory základních škol jedná o dotaci ve výši 90 % ze způsobilých výdajů.
Celkový projekční rozpočet projektu je ve výši 18.625.898 Kč vč. DPH. Cílem projektu je vybudování odborných
učeben v rámci půdní vestavby, vybudování nového schodiště do podkroví a zajištění bezbariérového přístupu do
školy formou výtahu. Projekt počítá s vybudováním nového krovu, střechy vč. souvisejících tesařských, klempířských
či truhlářských prací. V půdních prostorách bude vybudována odborná učebna informatiky, která bude sloužit také
jako odborná jazyková učebna. Dále polytechnická učebna sloužící jako multifunkční učebna. Počítá se i se
zajištěním počítačové sítě, konektivity školy a připojením k internetu. Vně školy bude dále vybudována odpočinková
zóna pro žáky s edukativními prvky zeleně. Realizace u tohoto projektu se předpokládá v roce 2018-2019.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti o dotaci s výše zmíněným projektem do IROP(u) a souhlasit s jeho spolufinancováním. Předat
ZM na vědomí.
Odůvodnění:
Doporučujeme žádost podat. Další avizovaná výzva pro předkládání projektů na rozvoj infrastruktury základních škol
nebude v roce 2017 vypsána. Harmonogram výzev na další roky není znám.
Původní náklady v projektovém záměru na vestavbu učebny do podkroví "ZŠ Komenského" činily 15 mil. Kč
Po zpracování podrobného položkového rozpočtu činí 18,625 mil. Kč
Zdůvodnění:
Při projekčních pracích se zjistil nevyhovující stav konstrukce krovu byla navržena nová konstrukce krovu: …navýšení
1 mil. Kč.
Náklady na konektivitu školy narostly z 0,484 mil. Kč na 1,729 mil. Kč
………………………………………………………………………….navýšení 1,245 mil. Kč
vybavení přístroji, nábytkem……………………………………..……navýšení 1,386 mil. Kč
Nárůst nákladů na konektivitu a vybavení nábytkem není způsoben větším rozsahem, ale podceněním projektanta při
sestavování propočtu. Dle vyjádření projektanta lze po vysoutěžení očekávat snížení skutečných nákladů v těchto
položkách.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Byly projednány spojeně body 3/18 a 3/19. Proběhla dlouhá diskuse nad velkými nárůsty předpokládaného finančního
objemu obou investic a nad důvody, jak k tomu došlo. Radní se především kriticky vyjadřovali k práci projektanta a
jeho chybným odhadům. Radní navržené usnesení odsouhlasili s dovětkem: "RM ukládá OMM vyžádat si u
projektanta zdůvodnění týkající se navýšené částky." Zároveň je třeba předložit také vysvětlení od ředitelů škol.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 364- 15622/17,
(uložen úkol číslo 22035).
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na investiční projekt „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
a souhlasí s jeho spolufinancováním v roce 2018. RM ukládá OMM vyžádat si u projektanta a ředitele školy jejich podrobné
zdůvodnění týkající se navýšené částky.
RM 364 Schvaluje.

STIS

Stránka 28 z 46

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

3.19 Podání žádosti o dotaci s projektem „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ
Krčín Nové Město nad Metují“
Identifikace:
ZM schválilo usnesením č. ZM 115-7466/16 projektové záměry novoměstských škol a zařadilo již do rozpočtu na rok
2016 nové investiční položky na přípravu těchto projektů. Následně RM 357 usnesením č. RM 357-15235/16 schválila
zadání projekčních prací v "ZŠ Krčín" firmě Ing. Roman Kunc - ARCADA PROJEKT. Podání žádosti bylo zadáno firmě
GRANTIS Consulting s.r.o. zastoupené p. Jiřím Černým, Dis. ORM předkládá RM ke schválení podání žádosti o
dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s projektem „Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“. Žádosti jsou přijímány do dne 14.02.2017. V IROP(u) u
podpory základních škol se jedná o dotaci ve výši 90 % ze způsobilých výdajů. Celkový projekční rozpočet projektu je
ve výši 11.359.741 Kč vč. DPH. Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy půdních prostor, ve kterých má být nově
vybudována odborná učebna přírodních věd (odborná učebna se zaměřením na výuku přírodopisu) včetně zajištění
bezbariérového přístupu do odborné učebny formou plošiny. Dalším cílem je vybudování odborné učebny
informačních technologií, zde zejména s ohledem na vybavení ICT pomůckami (PC sestavy, výukový software) včetně
zajištění konektivity školy a připojení k internetu, které je v současné době nedostačující. Zajištění konektivit v rámci
projektu je jedním z hodnotících kritérií. Realizace u tohoto projektu se předpokládá v roce 2018, květen - říjen.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti o dotaci s výše zmíněným projektem do IROP(u) a souhlasit s jeho spolufinancováním. Předat
ZM na vědomí.
Odůvodnění:
Doporučujeme žádost podat. Další avizovaná výzva pro předkládání projektů na rozvoj infrastruktury základních škol
nebude v roce 2017 vypsána. Harmonogram výzev na další roky není znám. Nárůst oproti odhadované částce vznikl
zejména ve stavební části, kde po odborném posudku statika bylo zapotřebí zesílit stropní konstrukci a vybudovat
nový krov. Nárůst vzniklý posudkem statika činní cca 2 mil. Kč bez DPH. Další navýšení vzniklo z důvodu zvětšení
prostor učebny, který se navýšil proti původnímu o více jak 1/3 (cca 40 m2), což vyvodilo ostatní navýšení - náklady
na vzduchotechniku, vybavení učebny apod.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" předchozího bodu č. RM 364 - 3/18.
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 364- 15623/17,
(uložen úkol číslo 22036).
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na investiční projekt „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ
Krčín Nové Město nad Metují“ do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a souhlasí s jeho
spolufinancováním v roce 2018. RM ukládá OMM vyžádat si u projektanta a ředitelky školy jejich podrobné zdůvodnění
týkající se navýšené částky.
RM 364 Schvaluje.
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3.20 Přípojka kanalizace pro č. p. 78, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/20 - Flash Příloha: RM 364 - 3/20 - Flash

Dne 18.01.2017 byla na Odbor majetku města Oddělení rozvoje města podána Ing. Kateřinou Mackovou žádost o
vyjádření města Nové Město nad Metují jako vlastníka pozemku 2034/19, 2034/37, 2034/38 k projektové dokumentaci
na návrh kanalizační přípojky pro č. p. 78 náměstí Republiky. Jedná se o dům ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují (budovy, ve které působí Úřad práce). Projektová dokumentace se zpracovává na základě zadání Správy
nemovitostí MěÚ Nové Město nad Metují (P. Horvat). Dle podaných informací je budova odkanalizována do zadní
části za objektem, kde je umístěn septik. PD je zadávána z důvodu přípravy pro případ, kdy by bylo nutné okamžitě
řešit změnu odkanalizování objektu. Trasa přípojky je navržena protlakem pod silnicí I/14 směrem do kraje zelené
plochy u památníku na náměstí Republiky, kde by měla být umístěna nová kanalizační šachta. Z této šachty bude
kanalizace propojena se stávajícím kanalizačním řádem. Situace stavby je přílohou č. RM 364 - 3/20.
K rozhodnutí:
Souhlasit s navrženým řešením uložení budoucí kanalizační přípojky pro č. p. 78.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Nemáme námitek k řešení kanalizace do prostoru náměstí Republiky. Tímto řešením se zmírní
případné nežádoucí působení odpadních vod na skalní masiv. Požadujeme, aby budoucí umístění kanalizační šachty
bylo v souladu s „Územní studií veřejných prostranství“, která bude zadávána v letošním roce. Tato studie bude řešit i
veřejné prostranství náměstí Republiky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 364- 15624/17,
(uložen úkol číslo 22037).
RM souhlasí s navrhovaným řešením uložení kanalizace do pozemku p. p. č. 2034/37, 2034/38 a 2034/19 ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují s tím, že navrhované řešení umístění kanalizační šachty bude dopracováno v souladu s
„Územní studií veřejných prostranství“, která bude zadávána v letošním roce.
RM 364 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.21 Schválení vzorové nájemní smlouvy na překopy a pověření na jejich uzavírání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 3/21 - Flash Příloha: RM 364 - 3/21 - Flash

Schválení nové vzorové nájemní smlouvy, dle které budou uzavírány smlouvy související s užitím komunikací ve
vlastnictví města ke stavebním pracím (překopy, protlaky). Usnesením č. RM 344-14613/16 ze dne 29.03.2016 bylo
svěřeno uzavírání těchto smluv OMM (Odboru majetku města) k jejichž uzavírání byla pověřena referentka ORM
(Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města) Ing. Simona Matoulková. OMM žádá o pověření Ing. Petra Macha k
uzavírání nájemních smluv v případě potřeby zastupování.
K rozhodnutí:
Schválit novou vzorovou nájemní smlouvu, svěřit působnost rozhodovat o uzavírání těchto smluv OMM a pověřit
referenta ORM, Ing. Petra Macha, k podepisování uzavíraných smluv v případě nutnosti zastoupení.
Odůvodnění:
Smlouva schválena PRAV.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 364- 15625/17
RM schvaluje vzorovou Nájemní smlouvu ve znění přílohy č. RM 364 - 3/21, podle které budou uzavírány nájemní smlouvy na
jejichž základě budou stavebníky či zhotoviteli staveb užity komunikace a pozemky ve vlastnictví města ke stavebním pracím
(překopy, protlaky). RM ponechává OMM působnost rozhodovat o uzavírání těchto nájemních smluv prostřednictvím Ing.
Simony Matoulkové a pověřuje Ing. Petra Macha k jejímu zastupování a k podepisování těchto smluv v případě nepřítomnosti.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

3.22 K podnětu z „Křesla pro hosta“ - chodník podél "Mandlu"
Identifikace:
Jedná se o podnět, který obdržel ST od seniorů v rámci akce "Křeslo pro hosta", kterého se v úvodu roku zúčastnil.
Jednalo se o požadavek na provedení oprav chodníku, který vede z ul. Družstevní kolem Centra prevence Mandl. Na
PVO byl návazně na to zadán úkol TS ve znění: "PVO ukládá TS prověřit možnost oprav chodníku, který vede z ul.
Družstevní kolem Centra prevence Mandl a informaci předat do jednání RM." V rámci plnění úkolů do PVO č. 240 bylo
nahlášeno toto: "Chodník opravíme vlastními silami v rámci rozpočtu TS, předpokládaný termín dokončení opravy do
dne 31.05.2017."
K rozhodnutí:
Schválit navržený způsob a termín provedení opravy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 364- 15626/17,
(uložen úkol číslo 22038).
RM schvaluje způsob provedení opravy chodníku, který vede z ul. Družstevní kolem Centra prevence Mandl tak, jak navrhuje
vedoucí TS, tj. provedení opravy v rámci činnosti a rozpočtu TS s termínem do dne 31.05.2017.
RM 364 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.23 „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ - dotaz k možnému ukončení sanací
Identifikace:
Viz projednání v bodě 3/6. Ing. Maur požádal OMM o prověření toho, zda existují nějaké limity, kterých když bude
dosaženo, tak bude možné sanační aktivity ukončit.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města
K Čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 364- 15627/17,
(uložen úkol číslo 22039).
RM ukládá OMM prověřit u kompetentních subjektů, zda existují nějaké limity, při jejichž dosažení bude možné ukončit
sanační aktivity na akci „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“.
RM 364 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.24 Podnět Ing. Maura ve věci navýšení počtu parkovacích míst na "farské zahradě"
Identifikace:
Podnět radního Ing. Maura vzešlý z "Projednání" bodu č. RM 364 - 3/10.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 364- 15628/17,
(uložen úkol číslo 22040).
RM ukládá OMM revidovat počet míst na parkovišti na "farské zahradě" s možností jejich navýšení šetrnou investicí.
RM 364 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017
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náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

3.25 Podnět Ing. Prouzy ve věci pojmenování ulice v Krčíně
Identifikace:
Podnět radního Ing. Prouzy vzešlý z projednání bodu č. RM 364 - 3/14. Připojením pozemku p. p. č. 635/4 k místní
komunikaci přes pozemek p. p. č. 634/7 (ostatní komunikace) k pozemku p. p. č. 676/1 (ostatní komunikace) fakticky
bude položen základ ke vzniku nové ulice. Proto Ing. Prouza žádá, aby RM uložila Názvoslovné komisi předložit návrh
na její pojmenování.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Viz bod č. RM 364 - 3/14.
K Čl. 3. 25 USNESENÍ č. RM 364- 15629/17,
(uložen úkol číslo 22041).
RM ukládá OMM zajistit svolání Názvoslovné komise, a to za účelem předložení návrhu pojmenování nově vznikající ulice v
Krčíně.
RM 364 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 364 - 30.1.2017

Správa nemovitostí

15:50

OMM

4.1 Zápis Bytové komise č. 129 ze dne 11.01.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/529) Zdroj. dokum.: RM 364 - 4/1 - Flash Příloha: RM 364 - 4/1 - Flash

Zápis č. 129 Bytové komise ze dne 11.01.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
BK se schází pravidelně podle časového harmonogramu každý měsíc, poté dá zápis RM ke schválení.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 364- 15630/17
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 129 Bytové komise ze dne 11.01.2017, ve znění přílohy č. RM 364 - 4/1.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Příkazní smlouva č. nSIPO 05-13/2017
Identifikace:

(Int.: OSN/530) Zdroj. dokum.: RM 364 - 4/2 - Flash Příloha: RM 364 - 4/2 - Flash

Příkazní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Českou poštou, s.p., IČO: 47114983, na
jejímž základě bude Česká pošta, s.p., obstarávat inkaso platby nájemného občanů - nájemné a úhrady za služby,
které platí nájemci městských bytů. Předpokládaný objem finančního plnění 10.000 Kč/rok (náklady spojené s touto
službou jsou součástí vyúčtování služeb spojených s bydlením).
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vzhledem k personální změně (odchod pí Hudcové, nástup pí Kohlové) v OSN je zapotřebí provést úpravu stávající
smlouvy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 364- 15631/17,
(uložen úkol číslo 22042).
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. nSIPO 05-13/2017 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Českou
poštou s.p., IČO: 47114983, ve znění přílohy č. RM 364 - 4/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Dohoda o režimu předávání datových souborů
Identifikace:

(Int.: OSN/531) Zdroj. dokum.: RM 364 - 4/3 - Flash Příloha: RM 364 - 4/3 - Flash

Dohoda o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B mezi městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Českou poštou, s.p., IČO: 47114983, na jejímž základě bude Česká pošta,
s.p., obstarávat přeplatky z vyúčtování služeb spojených s bydlením, které vzniknou nájemcům městských bytů.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vzhledem k personální změně (odchod pí Hudcové, nástup pí Kohlové) v OSN je zapotřebí provést úpravu stávající
dohody.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 364- 15632/17,
(uložen úkol číslo 22043).
RM schvaluje Dohodu o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO 00272876, a Českou poštou, s.p., IČO: 47114983, na jejímž základě bude Česká pošta,
s.p., obstarávat přeplatky z vyúčtování služeb obyvatelstva, které vzniknou nájemcům městských bytů.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

4.4 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.12.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/532) Zdroj. dokum.: RM 364 - 4/4 - Flash Příloha: RM 364 - 4/4 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.12.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 364- 15633/17,
(uložen úkol číslo 22044).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města k 31.12.2016 ve znění přílohy č. 364 - 4/4.
RM 364 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.12.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/533) Zdroj. dokum.: RM 364 - 4/5 - Flash Příloha: RM 364 - 4/5 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.12.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 364- 15634/17,
(uložen úkol číslo 22045).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v nebytových prostorech města k 31.12.2016.
RM 364 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání - č. p. 36, RTG
(Int.: OSN/534)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 309 v celkovém
rozsahu 119,3 m2. Jedná se o provozovnu bývalého RTG. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami uzavření
smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950 Kč/m2/rok.
Zveřejněný záměr bude přiměřeně inzerován v tisku a realitních webových portálech.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již zveřejněn. Na zveřejněný záměr nikdo nereagoval nabídkou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - minimální nabídková cena 950 Kč/m2/rok navazuje na ceny aktuální tržní? OSN - jedná se o cenu
obvyklou v čase a místě, tato cena vychází z cenové mapy, připravují aktualizaci tohoto materiálu.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 364- 15635/17,
(uložen úkol číslo 22046).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 309 v
celkovém rozsahu 119,3 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 950 Kč/m2/rok. RM souhlasí s přiměřenou inzercí. RM dává přednost případnému zájemci o
poskytování služeb rentgenu v těchto prostorách.
RM 364 Souhlasí.
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RM 364 - 30.1.2017

4.7 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání - č. p. 201, Galanterie
(Int.: OSN/535)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém
rozsahu 38 m2. Jedná se o provozovnu bývalé prodejny galanterie. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami
uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950
Kč/m2/rok. Zveřejněný záměr bude přiměřeně inzerován v tisku a realitních webových portálech.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již zveřejněn. Na zveřejněný záměr nikdo nereagoval nabídkou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" předchozího bodu č. RM 364 - 4/6.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 364- 15636/17,
(uložen úkol číslo 22047).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v
celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 950 Kč/m2/rok. RM souhlasí s přiměřenou inzercí.
RM 364 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 142, ul. Nerudova, vč. pozemku p. p. č. 390/1 a části pozemku p.
p. č. 312
Identifikace:

(Int.: OSN/536) Zdroj. dokum.: RM 364 - 4/8 - Flash Příloha: RM 364 - 4/8 - Flash

Na zveřejněný záměr pronájmu reagoval zájemce dvěmi nabídkami. Nabídka č. 1 - Entreza s.r.o., Hradecká 647/7,
Opava, IČO: 01543652, pronájem pozemku p. p. č. 390,/1 a části pozemku p. p. č. 312, nabídková cena 20
Kč/m2/rok, ostatní podmínky záměru dodrženy. Záměrem uchazeče o pronájem je zřízení letní zahrádky a propojení
tohoto pozemku s prostory Kinokavárny, která s pozemkem sousedí. Nájemné celkem, dle nabídky č. 1, je stanoveno
na 4.120 Kč/rok. Nabídka č. 2 - Entreza s.r.o., Hradecká 647/7, Opava, IČO: 01543652, pronájem prostor pro
podnikání v objektu č. p. 142, nabídková cena 475 Kč/m2/rok (pouze 50 % ze zveřejněného záměru, ostatní
podmínky dodrženy) a pronájem pozemku p. p. č. 390,/1 a části pozemku p. p. č. 312, nabídková cena 10 Kč/m2/rok
(pouze 50 % ze zveřejněného záměru, ostatní podmínky dodrženy). Nájemné celkem, dle nabídky č. 2, je stanoveno
na 29.610 Kč/rok. Záměrem uchazeče o pronájem je zřízení cukrárny (denního baru) a zřízení letní zahrádky. Letní
zahrádka by byla propojena jak s nebytovým prostorem v objektu č. p. 142, tak s Kinokavárnou, která s pozemkem
sousedí.
K rozhodnutí:
Vybrat nabídku a souhlasit s pronájmem.
Odůvodnění:
Na zveřejněný záměr reagoval uchazeč dvěmi nabídkami. Z rozhovoru a z nabídek vyplývá, že stěžejní je pro
zájemce pozemek, kde by provozoval letní zahrádku. OSN doporučuje schválit pronájem dle nabídky č. 2. V této
nabídce je sice snížena nabídková cena proti zveřejněnému záměru, ale jedná se o pronájem v celkovém rozsahu.
Dle názoru OSN je odůvodnění snížení ceny uvažovanou demolicí věcné a přijatelné. OSN navrhuje schválit
pronájem a v případě, že by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k realizaci autobusového terminálu a uvažované demolici
objektu č. p. 142, je třeba přistoupit k jednání o zvýšení nájemného, nebo k výpovědi z nájmu a novému zveřejnění
záměru pronájmu. Provoz denního baru a letní zahrádky byl konzultován s ARCH - kladné stanovisko, propojení
Kinokavárny a sousedních pozemků je podmíněno zpracováním projektové dokumentace, včetně vyjádření hygieny a
hasičského záchranného sboru.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal MST - fakticky ani jedna nabídka neodpovídá podmínkám uvedeným ve vyvěšení záměru. Po
diskusi se radní shodli, že s navrhovaným pronájmem v obou variantách bude vysloven nesouhlas, že bude znovu
vyvěšeno, za standardních podmínek, ale tentokrát bez stanovené minimální ceny.
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 364- 15637/17,
(uložen úkol číslo 22048).
RM nesouhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu č. p. 142 v celkové výměře 58 m2, pronájmem pozemku p. p. č.
390/1 o celkové výměře 196 m2 a části pozemku p. p. č. 312 o celkové výměře 10 m2. Žádná z předložených nabídek
nesplnila podmínky zveřejněného záměru. RM ukládá OMM znovu zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených nemovitostí za
standardních podmínek, bez uvedení minimální nabídkové ceny.
RM 364 Nesouhlasí.

STIS

Stránka 35 z 46

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017
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RM 364 - 30.1.2017

4.9 Pronájem nebytových plynových kotelen v č. p. 6 a v č. p. 1145 - zveřejnění záměru prodloužení smluv
(Int.: OSN/537)

Identifikace:

Zveřejnění záměru prodloužení Smlouvy o pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 náměstí
Republiky (Radnice) a v č. p. 1145 Českých bratří (Dům s pečovatelskou smlouvou). Jedná se o pronájem prostor,
který souvisí s provozováním plynových kotelen společnosti PNT s.r.o. Tyto kotelny se pronajímají vždy na dobu
jednoho kalendářního roku. V této chvíli se jedná o zveřejnění záměru prodloužení smlouvy do dne 31.12.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru prodloužení smluv.
Odůvodnění:
Provozování plynových kotelen ve výše jmenovaných objektech je spojeno s pronájmem nebytových prostor těchto
kotelen. Pronájem je sjednán vždy na dobu jednoho roku (v závislosti na provádění výběrového řízení na dodavatele
plynu). Nyní se jedná o prodloužení trvání smluv do dne 31.12.2017.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura, zda prodloužením smluv nebude nějak ohrožen možný vývoj související s rozhodováním o
budoucnosti PNT s.r.o. Na dotaz Ing. Maura odpověděl vedoucí OSN p. Horvat - veškeré právní vztahy případně
přejdou na nového vlastníka. Jde o prodloužení pouze o 1 rok, do dne 31.12.2017.
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 364- 15638/17,
(uložen úkol číslo 22049).
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodloužení Smluv o pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 náměstí
Republiky a v č. p. 1145 Českých bratří do dne 31.12.2017.
RM 364 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 364 - 30.1.2017

Školství, kultura a sport

16:05

OSKS

5.1 ZUŠ Open 2017
Zdroj. dokum.: RM 364 - 5/1 - Flash Příloha: RM 364 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Svaz měst a obcí ČR požádal starosty o podporu akce ZUŠ Open 2017, která proběhne v úterý 30.05.2017 na území
celé ČR a které se zúčastní 350 ZUŠ. Hlavním cílem ZUŠ Open 2017 je zviditelnění jedinečného systému
tuzemských základních uměleckých škol a jeho přiblížení odborné i laické veřejnosti takovým způsobem, aby byl
vnímán jako důležitá součást života nejmladší generace. ZUŠ B. Smetany v rámci této akce připravuje vystoupení
tanečního a literárně dramatického oboru v České Skalici a závěrečné vystoupení hudebního oboru na zámku v
Novém Městě nad Metují, což je nejreprezentativnější vystoupení celého školního roku.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o ZUŠ Open 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 364- 15639/17,
(uložen úkol číslo 22050).
RM se seznámila s informacemi o ZUŠ Open 2017 a o zapojení Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod do této akce. RM děkuje vedení školy za aktivní účast v projektu ZUŠ Open 2017.
RM ukládá OŠKS spolupracovat s ředitelem Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod při přípravě akcí v rámci projektu ZUŠ Open 2017.
RM 364 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Vzdání se funkce ředitelky "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 364 - 5/2 - Flash Příloha: RM 364 - 5/2 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ Malecí" oznamuje RM, že se ke dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení ředitelky "ZŠ Malecí", že se ke dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy a uložit
příslušným odborným útvarům zajistit výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 364- 15640/17,
(uložen úkol číslo 22051).
RM bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, Mgr. Jolany
Láskové, že se ke dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení
výběrového řízení tak, aby ode dne 01.08.2017 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) Základní školy Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod.
RM 364 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Vzdání se funkce ředitelky "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 5/3 - Flash Příloha: RM 364 - 5/3 - Flash

Ředitelka "MŠ Rašínova" oznamuje RM, že se ke dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení ředitelky "MŠ Rašínova", že se ke dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy a uložit
příslušným odborným útvarům zajistit výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 364- 15641/17,
(uložen úkol číslo 22052).
RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, paní Evy Rouskové, že se ke
dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení výběrového řízení tak,
aby ode dne 01.08.2017 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600.
RM 364 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

5.4 Inspekční zpráva a Protokol - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 5/4 - Flash Příloha: RM 364 - 5/4 - Flash

Ve dnech 06. - 08.12.2016 provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký inspektorát inspekční činnost v
"ZŠ a MŠ Krčín". Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a
rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. V Inspekční zprávě se uvádí, že
od poslední inspekční činnosti došlo ke zkvalitnění vybavení jazykových učeben, dílny a obou pracovišť mateřské
školy. Učitelé mateřské i základní školy využívají získané poznatky ze vzdělávacích akcí pro systémovou výuku
myšlení a schopnosti učení dětí a žáků, je vytvořena pestrá nabídka zájmových činností, dlouhodobé a cílené aktivity
směřují k dosažení pozitivního sociálního klimatu ve škole a efektivní komunikaci se zákonnými zástupci. Pro zlepšení
činnosti školy je doporučeno uskutečnit několik opatření, např. zvážit jednotné řízení obou pracovišť mateřské školy,
pro obě pracoviště mateřské školy vytvořit jeden školní vzdělávací program, do výuky zařazovat sebehodnocení i
vrstevnické hodnocení. Celkově je škola hodnocena velmi dobře.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Inspekční zprávou z inspekční činnosti provedené pracovníky České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát v "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 364- 15642/17,
(uložen úkol číslo 22053).
RM se seznámila s Inspekční zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní inspekce
Královéhradecký inspektorát ve dnech 06. - 08.12.2016 v Základní škole a Mateřské škole Krčín a bere tuto zprávu na
vědomí. RM ukládá OŠKS projednat výsledky Inspekční zprávy s ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Krčín, stanovit
termíny pro odstranění nedostatků a o všem následně informovat RM.
RM 364 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

5.5 Žádost o povolení sportovní akce - SK Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 5/5 - Flash Příloha: RM 364 - 5/5 - Flash

V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad
Metují" žádá ředitel SK Nové Město nad Metují o povolení pořádání Světového lukostřeleckého turnaje a EP v
lukostřelbě tělesně postižených na Husově náměstí ve dnech 22. a 23.07.2017 s tím, že příprava akce se uskuteční
již v pátek 21.07.2017. Dále pořadatel žádá o schválení omezení provozu v ulici 28. října v průběhu konání celého
turnaje od 15. do 24.07.2017. V rámci finále turnaje na Husově náměstí se v sobotu 22.07.2017 od 19:00 do 22:00
hodin uskuteční koncert skupiny "Pink Floyd Revival" na velkoplošném zastřešeném podiu v režii pořadatele. V
případě menšího zájmu účastníků o uvedený turnaj by z finančních důvodů proběhly finálové rozstřely na stadionu
gen. Klapálka a na Husově náměstí by proběhl pouze koncert. Konečný počet účastníků bude znám do 15.06.2017 a
do tohoto termínu bude upřesněno místo konání finálového turnaje.
K rozhodnutí:
Projednat žádost o povolení sportovní akce - Světový lukostřelecký turnaj a EP v lukostřelbě tělesně postižených na
Husově náměstí ve dnech 22. a 23.07.2017.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: V uvedeném termínu je naplánována „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují
(Krčín)“ a „Obnova živičného krytu včetně rekonstrukce přidružených silničních objektů na silnici III/28522 JESTŘEBÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ“. V souvislosti s těmito uzavírkami dojde k výraznému navýšení intenzity dopravy přes
Husovo náměstí. Je tedy nezbytné tuto akci řešit s dopravním inspektorátem (PČR ČR) a příslušným dopravním
oddělením za účasti vedení města NMnM.
Vyjádření MP: Pokud dojde k termínové kolizi s rekonstrukcí vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín),
nedoporučuji tuto akci na Husově náměstí pořádat, neboť po dobu uzávěrky dojde ke značnému nárůstu zejména
osobní dopravy přes náměstí. Pokud k termínové kolizi nedojde, MP nemá k akci námitek. S dohledem počítáme a
služba bude adekvátně posílena.
Vyjádření OS: Na tento termín jsou plánované 2 svatby (1x pátek, 1x sobota), ale jsou informováni, že parkování na
náměstí v tento termín nebude možné a jsou s tím srozuměni. Parkovali by na parkovišti u smuteční síně. Bude třeba
jim jen vyhradit místa - předpokládáme, že by stačilo dole v oblouku a že by to zajistila MP. Takže vyjádření za OS akce lukostřelba může proběhnout.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval radní, že vysvětlil zástupci žadatele důvody nesouhlasu s požadovaným záborem pro finále
lukostřeleckého turnaje. Koncert zde konat možné je. Bude ještě prověřeno avizované omezení provozu v části ulice
28. října.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 364- 15643/17,
(uložen úkol číslo 22054).
RM neschvaluje pořádání Světového lukostřeleckého turnaje a EP v lukostřelbě tělesně postižených na Husově náměstí ve
dnech 22. a 23.07.2017 z důvodu uzavírky silnice mezi Spy a Krčínem, která se bude tou dobou rekonstruovat a bude plně
uzavřena. RM schvaluje uspořádání koncertu skupiny "Pink Floyd Revival" v sobotu 22.07.2017 od 19:00 do 22:00 hodin. RM
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. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad
celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Sportovní klub Nové
Město nad Metují z.s. Pořadatel akce si zajistí mobilní WC po dobu konání akce.
RM 364 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

5.6 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 5/6 - Flash Příloha: RM 364 - 5/6 - Flash

V minulých letech poskytlo město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK Nové Město nad Metují,
TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín), který byl využit na podporu masového sportu a tělovýchovy
dětí, které plní povinnou školní docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. OŠKS
navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín
za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami i v letošním
roce. V rozpočtu města na rok 2017 je na tyto dary schválena částka 180 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou,
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Souhlasím. Částka je zahrnuta do schváleného rozpočtu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 364- 15644/17,
(uložen úkol číslo 22055).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ Spartak Nové Město nad Metují 100 tis. Kč, SK Nové
Město nad Metují 50 tis. Kč, TJ Sokol Krčín 30 tis. Kč.
RM 364 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 364 - 30.1.2017

Finance

16:30

OF

6.1 Žádost SMO ČR ve věci podpory sbírky na nové varhany pro svatovítskou katedrálu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 6/1 - Flash Příloha: RM 364 - 6/1 - Flash

Svaz měst a obcí ČR podporuje sbírku na nové varhany pro svatovítskou katedrálu. Jeho předseda a starosta Kyjova
p. František Lukl oslovil s pražským arcibiskupem kardinálem p. Dominikem Dukou dne 14.12.2016 společným
otevřeným dopisem starosty v celé ČR, aby se jejich obce připojily ke sbírce. Podrobnosti viz příloha č. RM 364 - 6/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zapojením se města Nové Město nad Metují ke sbírce.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Nedoporučujeme. Omezené finanční prostředky schválené v rozpočtu města by měly být přednostně
využity k pokrytí akcí a pravidelných činností místního významu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maur - proč má OF negativní stanovisko k žádosti SMO ČR? OF - důvod nesouhlasu uvedl již v
"Odůvodnění" - město má omezené finanční prostředky schválené v rozpočtu města, které by měly být přednostně
využity pro místní žadatele. Radní přijali nesouhlasné usnesení.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 364- 15645/17
RM nesouhlasí se zapojením se města Nové Město nad Metují ke sbírce na nové varhany pro svatovítskou katedrálu.
RM 364 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 6/2 - Flash Příloha: RM 364 - 6/2 - Flash

Rozpočet sociálního fondu je součástí schváleného rozpočtu města (v rámci § 6171). Rozpis na jednotlivé položky je
předkládán RM ke schválení. Po dohodě s odborovou organizací, je navržena varianta rozpočtu, která po několika
letech opět zahrnuje Výdaje z osobních účtů zaměstnanců do výše 750 Kč - viz příloha č. RM 364 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočet SF.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 364- 15646/17
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2017 ve znění přílohy č. RM 364 - 6/2.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

6.3 Veřejně prospěšné práce (dělník pro údržbu města) - žádost o navýšení příspěvku - dodatek č. 2 k
dohodě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 6/3 - Flash Příloha: RM 365 - 6/3 - Flash

RM na svém jednání dne 29.03.2016 přijala usnesení č. RM 344-14644/16: "RM schvaluje Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřenou mezi
Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 (dále jen „Úřadem práce
Českém republiky“) a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 (dále jen „městem Nové Město nad Metují“), předmět dohody/druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města,
péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 - 30.09.2016, ve znění přílohy č. RM 344 - 6/3…". RM na svém
jednání dne 12.09.2016 schválila dodatek č. 1 k této smlouvě usnesením č. RM 355-15160/16: "RM schvaluje
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
NAA-V-12/2016 uzavřené mezi Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO:
72496991 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876,
předmět dodatku: prodloužení poskytování finančního příspěvku na 3 pracovní místa: 1x druh práce: dělník/dělnice
pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 do dne 30.09.2016 bude prodlouženo do dne
31.12.2016, 2x druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 do
dne 30.09.2016 bude prodlouženo do dne 31.03.2017, ve znění přílohy č. RM 355 - 6/3, a pověřuje ST jeho
podpisem." Dne 03.01.2017 byla městem Nové Město nad Metují podána žádost Úřadu práce o zvýšení příspěvku na
pracovní příležitosti pro rok 2017 z důvodu zvýšení minimální mzdy - ve znění přílohy č. RM 364 - 6/3. Dne
18.01.2017 byl městu doručen Úřadem práce e-mail s oznámením, že žádosti bylo vyhověno a dodatek ke smlouvě
bude zaslán po podepsání ředitelem kontaktního pracoviště. Smlouva byla doručena 30.01.2017 a předložena na
jednání RM.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-12/2016 - dělník pro údržbu města.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 364- 15647/17,
(uložen úkol číslo 22056).
RM schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřené mezi Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO:
72496991 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění
přílohy č. RM 364 - 6/3, předmět dodatku: zvýšení příspěvku na pracovní příležitosti, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

6.4 Veřejně prospěšné práce (pracovník v oblasti ochrany) - žádost o navýšení příspěvku - dodatek č. 2 k
dohodě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 6/4 - Flash Příloha: RM 364 - 6/4 - Flash

RM na svém jednání 330 dne 29.09.2015 přijala usnesení č. RM 330-14011/15: "RM schvaluje Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-46/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 na vytvoření 1
pracovního místa - pracovník v oblasti ochrany a ostrahy a pověřuje ST podpisem dohody ve znění dle přílohy č. RM
330 - 7/10." RM na svém jednání dne 24.10.2016 schválila dodatek č. 1 k této smlouvě usnesením č. RM 35815334/16: "RM schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VZ-4/2015
uzavřené mezi Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 a městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, předmět dodatku:
prodloužení doby vytvoření 1 pracovního místa a poskytnutí příspěvku dobu ode dne 01.11.2016 do dne 30.10.2017,
druh práce pracovník/ce v oblasti ochrany a ostrahy (bezpečnostní pracovník), ve znění přílohy č. RM 358 - 6/2, a
pověřuje ST jeho podpisem." Dne 03.01.2017 byla městem Nové Město nad Metují podána žádost Úřadu práce o
zvýšení příspěvku na pracovní příležitosti pro rok 2017 z důvodu zvýšení minimální mzdy - ve znění přílohy č. RM
364 - 6/4. Dne 18.01.2017 byl městu doručen Úřadem práce e-mail s oznámením, že žádosti bylo vyhověno a
dodatek ke smlouvě bude zaslán po podepsání ředitelem kontaktního pracoviště. Smlouva byla doručena 30.01.2017
a předložena na jednání RM.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-VN-46/2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 364- 15648/17
RM schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-VN-46/2015 uzavřené mezi Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO:
72496991 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění
přílohy č. RM 364 - 6/4, předmět dodatku: zvýšení příspěvku na pracovní příležitosti, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 6/5 - Flash Příloha: RM 364 - 6/5 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 364 - 6/5.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 364- 15649/17,
(uložen úkol číslo 22057).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku z Domu zdraví - bazén, sauna ve znění přílohy č. RM 364 - 6/5.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 28.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 364 - 30.1.2017

Různé

16:40

7.1 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 58. výročí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 7/1 - Flash Příloha: RM 364 - 7/1 - Flash

Spolek Lungta oznamuje a žádá o opětovné připojení se města k akci "Vlajka pro Tibet", kterým se dne 10.03.2017
připomene 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase - viz příloha č. RM 364 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Spolku Lungta, popř. ne/souhlasit s připojením se k akci "Vlajka pro Tibet".
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ: Jedná se o každoroční žádost Spolku Lungta, město prozatím vždy žádosti vyhovělo.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 364- 15650/17,
(uložen úkol číslo 22058).
RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne 10.03.2017 a ukládá OSÚ
zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
RM 364 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.3.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o spolupráci při testování služeb v oblasti elektronizované správy odpadového hospodářství
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 7/2 - Flash Příloha: RM 364 - 7/2 - Flash

Návrh Smlouvy o spolupráci při testování služeb v oblasti elektronizované správy odpadového hospodářství.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Bližší komentář k návrhu smlouvy podá MST, je třeba stanovit datum účinnosti smlouvy v návaznosti na zajištění
odečtu pasivních senzorů, které budou dle smlouvy umístěny na kontejnerech na tříděný odpad.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
MST informoval radní o schváleném pilotním projektu na dobu půl roku ve spolupráci s O2 a Marius Pedersen (pozn.
něco jako SmartCity).
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 364- 15651/17,
(uložen úkol číslo 22059).
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při testování služeb v oblasti elektronizované správy odpadového hospodářství mezi
městem Nové Město nad Metují a společností O2 IT Services s.r.o., se sídlem Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, ve
znění přílohy č. RM 364 - 7/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolora-interního auditora v
roce 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 364 - 7/3 - Flash Příloha: RM 364 - 7/3 - Flash

Kontrolor-interní auditor (dále jen "IA"), předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších
činností IA v roce 2016 - viz příloha č. RM 364 - 7/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností IA v roce 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 364- 15652/17
RM bere na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolora-interního auditora v roce
2016, ve znění přílohy č. RM 364 - 7/3.
RM 364 Bere na vědomí.

STIS

Stránka 44 z 46

Odpovídá: ST, Provede: IA, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

7.4 Oznámení veřejné akce - tradiční masopustní průvod masek - Ostatky 2017
Zdroj. dokum.: RM 364 - 7/4 - Flash Příloha: RM 364 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Pan Jiří Hladík, za pořadatele průvodu (Sportovní klub Krčínský prak o. s.) žádá a oznamuje: V sobotu 25.02.2017 se
uskuteční tradiční masopustní průvod masek, který půjde stejně tak jako v loňské roce převážně jenom po Krčíně.
Průvod vyjde od sídla firmy Instalatérství Cvejn v domě č. p. 9 na Žižkově náměstí. Masky za doprovodu dechové
hudby budou procházet následujícími ulicemi a náměstími: Žižkovo náměstí - Budín - 1. máje - Havlíčkova - nádraží
ČD (cca ve 12:00 hodin) - Havlíčkova - Na Strážnici - Stavební (cca ve 14:00 hodin) - Nová - Okružní - Příčná - V
Zahradách - Nahořanská - U Zvonice - Na Kopci (cca v 16:00 hodin) - Husitská - Žižkovo náměstí. Začátek v 10:00
hodin na Žižkově náměstí, předpokládané ukončení v 17:00 hodin tamtéž. Po celé trase průvodu bude zajištěna
pořadatelská služba. Předpokládaný počet účastníků 40. Podrobnosti vč. plakátu - viz příloha č. RM 364 - 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení pořádání akce.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 364- 15653/17,
(uložen úkol číslo 22060).
RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak o. s. o konání masopustního průvodu masek, který se koná v sobotu dne
25.02.2017 v čase od 10:00 do 17:00 hodin a opět projde již převážně jenom Krčínem (Žižkovo náměstí - Budín - 1. máje Havlíčkova - nádraží ČD (cca ve 12:00 hodin) - Havlíčkova - Na Strážnici - Stavební (cca ve 14:00 hodin) - Nová - Okružní Příčná - V Zahradách - Nahořanská - U Zvonice - Na Kopci (cca v 16:00 hodin) - Husitská - Žižkovo náměstí). RM bere na
vědomí, že po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. RM ukládá ST zajistit nezbytnou součinnost MP.
RM 364 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Veřejnoprávní smlouva s obcí Mezilesí - zajištění výkonu činnosti MP na území obce
Zdroj. dokum.: RM 364 - 7/5 - Flash Příloha: RM 364 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Veřejnoprávní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Mezilesí, na jejímž základě bude Městská policie
Nové Město nad Metují zajišťovat na území obce Mezilesí výkon ve smlouvě sjednaných činností.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Smlouva již byla schválena Zastupitelstvem obce Mezilesí, po jejím schválení v RM bude předložena KÚ KHK k
udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 364- 15654/17,
(uložen úkol číslo 22061).
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Mezilesí, jejímž předmětem je úprava
vzájemných vztahů, práv a povinností při výkonu ve smlouvě sjednaných činností Městské policie Nové Město nad Metují na
území obce Mezilesí, ve znění přílohy č. RM 364 - 7/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 364 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 ZM 118 (16) - program
Identifikace:
Dne 23.02.2017 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 16. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 364- 15655/17,
(uložen úkol číslo 22062).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 118 (16): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 364 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 6.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 364 - 30.1.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 364:

16:24

Příští porada bude: RM 365, 13.2.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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