Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 332 (ve volebním období 26. zasedání) ze dne: 26.10.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 332 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
Ivana Čápová
2
Marcela Škodová
3
Eva Hladíková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:30
místostarosta (Město)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:15
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:35
18:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:30
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:05
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:05
15:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:05
14:35
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:35
15:30
města)

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Částečná
Plná
Částečná

vedoucí ŠJ při "ZŠ Komenského"
vedoucí ŠJ při "ZŠ Malecí"
vedoucí ŠJ při "ZŠ a MŠ Krčín"

Částečná
Částečná
Částečná

13:05
13:05
13:05

14:05
14:05
14:05

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 332 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 332 (ve volebním období 26. zasedání) ze dne: 26.10.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
14:05
14:30
16:15
13:05
16:20
16:40

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 332 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
Ivana Čápová
2
Marcela Škodová
3
Eva Hladíková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:30
místostarosta (Město)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
radní (Rada města)
13:15
18:30
radní (Rada města)
13:00
18:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:35
18:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:30
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:05
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:05
15:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:05
14:35
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:35
15:30
města)
vedoucí ŠJ při "ZŠ Komenského"
vedoucí ŠJ při "ZŠ Malecí"
vedoucí ŠJ při "ZŠ a MŠ Krčín"

13:05
13:05
13:05

14:05
14:05
14:05

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

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 332 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 331) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 331 ze dne 12.10.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 265- 11318/13

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

17 476
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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

Zápis z jednání k dokumentaci ke stavebnímu povolení – Nové Město nad Metují – chodník a stezka v ul. Nácho

Usneseni:: RM bere na vědomí zápis z jednání s obyvateli a firmami z ul. Náchodská k PD - Nové Město nad Metují - chodník a
stezka v ul. Náchodská a ukládá OMM projednat připomínky týkající se této PD se zpracovatelem, a pokud budou tyto
připomínky smysluplné a projednatelné, tak je začít projednávat tak, aby mohly být při samotné stavbě zrealizovány. O
projednaných připomínkách bude OMM průběžně informovat RM.
Plnění:
Umístění měřiče rychlosti v ul. Náchodské bude provedeno do konce listopadu 2015. Nyní je zažádána SÚS KHK o
souhlas, po jeho získání bude provedeno objednání a realizace. RM 332 schválen nový termín: 7.12.2015
(Projednání umístění.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 310- 13123/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 284
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Partnerská města - koncepce další spolupráce

Usneseni:: RM ukládá partnerskému výboru zpracovat a předložit náměty na partnerskou spolupráci s městem Duszniki Zdrój i v
dalších oblastech, než jsou oficiální a tradiční akce, kterých se zúčastňuje pouze zvolené vedení obou měst, tzn.
zaměření na aktivity spolků, škol, MKN, MMUZ a dalších subjektů ve městě.
Plnění:
Partnerský výbor předložil několik námětů na možnou spolupráci s polským partnerským městem, celkový přehled je
uveden v samostatném bodu č. RM 332 - 7/1, tj. Zápis z jednání Partnerského výboru. Náměty byly vedením města s
vedením Duszniki Zdrój projednány dne 15.10.2015.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13267/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 578
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: M (Měsíčně)

Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 696/67 s tím, že
město má zájem si ponechat takovou část pozemku, který by v budoucnu umožnil výstavbu chodníku a byla zároveň
zachována i linie veřejného osvětlení.
Plnění:
Již v RM 327 bylo navrženo vyřazení - viz dřívější důvody - nespolupráce žadatele.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13276/15
19 585
Věc:

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

Termín:

4.1.2016

, výchozí:

4.1.2016

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

Městský informační systém - místní cíle

Usneseni:: RM schvaluje návrh a počet směrovek pro městský orientační systém dle Grafického manuálu města Nové Město nad
Metují, které budou umístěny na turistickém informačním místě na křižovatce ulic Komenského a Sokolská. RM
schvaluje prototypovou směrovku viz ukázka na jednání RM.
Plnění:
Tabulky jsou připraveny. Máme problém s dodáním TIMu (turistické informační místo) od p. Hartmanna. Příslib do
konce října nebyl dodržen. Nyní požaduje posunout termín do konce prosince 2015. RM 332 schválen nový termín:
4.1.2016 (Žádost o prodloužení termínu na žádost dodavatele.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 2.11.2015

RM 317- 13354/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 681
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci
akce "Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem
finančních prostředků z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Tento úkol souvisí s úkolem č.19436. V RM 331 bylo k němu nahlášeno toto plnění: Žádost o prodloužení termínu
plnění. RM 331 byl schválen nový termín: 21.12.2015 (Vzhledem k nesouhlasu pí G. P., je třeba připravit podklady pro
zadání projektové dokumentace ve větším rozsahu než bylo původně určeno.) RM 332 schválen nový termín:
21.12.2015 (Obsáhlejší příprava zadání.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13652/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 005
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.1.2015

, výchozí:

4.1.2015

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

Žádost OS Větrník - možnosti řešení dopravy u bytového domu č. p. 596-7 v ulici 28. října

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost podanou OS Větrník ze dne 13.05.2015 a ukládá OMM svolat jednání za přítomnosti
dotčených stran – OS Větrník, město, zástupce SK, fotbalového klubu, nájemců Domu zdraví, případně dalších, k
projednání možností úprav dopravního režimu v této oblasti.
Plnění:
Dopravní značení bylo odsouhlaseno Dopravním inspektorátem. Nyní se zpracovává žádost o místní úpravu provozu
na pozemních komunikacích. Stanovení bude vydáno formou Opatření obecné povahy, lhůty pro vydání Opatření jsou
2 měsíce.
Celková cena za dodávku značení a osazení činí cca 25.000,- Kč. V současné době nejsou k dispozici na org.
Dopravní značení potřebné finanční prostředky. Bude nutné přesunout cca 6.000,- Kč. Možnost přesunu z org. 1659
Úprava v ulici V Zahradách – obousměrný provoz cyklistů. Schválení bude předloženo do RM 332. RM 332 schválen
nový termín: 4.1.2015 (Projednání a provedení realizace.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 325- 13766/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 090
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Dopravní zrcadla Vrchoviny

Usneseni:: RM schvaluje umístění dopravního zrcadla na kruhové křižovatce ve Vrchovinách z důvodu zvýšení bezpečnosti při
výjezdu z místní komunikace ze směru od Šonova a ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a povolení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13893/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 195
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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

Navýšení položky místní památky - renovace hrobu rodiny Smetanovy

Usneseni:: RM schvaluje rozpočtové opatření přesun 20 tis. Kč z org. 142 Cyklostezka Náchodská na org. 1615 Místní památky a
ukládá OMM zajistit z této položky renovaci hrobu rodiny Smetanovy, který je na hřbitově Všech Svatých v Novém
Městě nad Metují.
Plnění:
Renovace probíhá. RM 332 schválen nový termín: 7.12.2015 (Probíhá realizace.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 328- 13909/15
20 207
Věc:

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

Termín: 15.10.2015 , výchozí: 15.10.2015

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

Lávka v ul. Pod Výrovem - plnění úkolu č. usn. RM 323-13665/15

Usneseni:: RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 328 - 3/19 protokol o periodické prohlídce lávky v ul. Pod Výrovem a ukládá
OMM zajistit provedení udržovacího ochranného nátěru lávky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 2.11.2015

RM 329- 13938/15

Odpovídá (Garant) : MST

20 228
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Systém parkování ve městě - zpoplatnění parkování

Usneseni:: RM bere na vědomí předložené materiály ke zpoplatněnému parkování. RM ukládá OMM do návrhu nařízení o
placeném stání na místních komunikacích ve městě Nové Město nad Metují zapracovat projednané změny a
postupovat v dalších krocích dle upravené přílohy č. RM 329 - 5/1 „Harmonogram k zavedení placeného parkování na
Husově náměstí a ul. Komenského“. RM ukládá OMM o dalším vývoji informovat na jednání RM dne 26.10.2015.
Plnění:
Projednané body v nařízení byly zapracovány. Zbývající články se projednávají s ostatními odbory. V současné době
se řeší umístění parkovacích automatů - el. napojení, projednání se sousedními vlastníky nemovitostí s OVRR + SPP
RM 332 schválen nový termín: 23.11.2015 (Budou předloženy další informace RM o vývoji.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13958/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 271
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní přípojky na p. p. č. 610 v k. ú. Spy

Usneseni:: RM schvaluje umístění stavby vodovodní přípojky a Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Nové Město
nad Metují a manželi Ing. I. D. CSc. a Bc. J. D., ve znění přílohy č. RM 330 - 3/3 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Plnění:
Smlouva je připravena k podpisu. RM 332 schválen nový termín: 9.11.2015 (Žádost o prodloužení.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13959/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 272
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

STYLBAU, s.r.o. - nový termín záboru - do dne 30.9.2016

Usneseni:: RM souhlasí se změnou termínu záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace
objektu č. p. 1240", a to pouze do dne 31.10.2015. RM ukládá OMM prověřit ve spolupráci s žadatelem možnost
umístění zařízení staveniště do zadního traktu objektu č. p. 1240.
Plnění:
Možnost umístění zařízení staveniště v zadní části domu byla dne 9.10.2015 za účasti zástupců ORM a
stavbyvedoucího prověřena přímo na místě. Komunikace v ul. Na Zadomí je úzká cca 3 , vjezdová brána do dvora u
čp. 1240 je široká jen 2,4 m. Na místě bylo shledáno, že ve dvoře je uskladněn vybouraný materiál, je tam skladován
písek a je tam též umístěna míchačka, tím je dvůr plný. Vjezd do dvora z ulice Na Zadomí je omezený. Dodavatel
stavby firma STYLBAU, s.r.o. podala opětovnou žádost o zvláštní užívání pochozího chodníku s odůvodněním a s
harmonogramem prací. Tato žádost bude projednána na RM 332. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13960/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 273
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Chodník a stezka v ul. Náchodská - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu č. 557/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2015 na akci „Nové Město nad Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND
5528510045, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13962/15
20 275
Věc:

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

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

"Výměna obrubníků v Johnově ul." - realizace stavby

Usneseni:: RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Výměna obrubníků v Johnově ul.“ p. R. N., za nabídkovou cenu 106.725,63
Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 10 tis. Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na §
2219 - Výměna obrubníků v Johnově ul. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a p. R. N., ve znění přílohy č. RM 330 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 5 z 41

Tisk: 2.11.2015

RM 330- 13965/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 278
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - bezdrátový internet pro MP

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu poskytování služeb mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N-SYS s.r.o., Žižkova 89,
542 32 Úpice, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/10 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13966/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 279
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova - podnět občana z rubriky dotazy a odpovědi na webových stránkách

Usneseni:: RM schvaluje zařazení investiční akce "Rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova" do zásobníku investičních akcí
města, ze kterého zastupitelé každoročně vybírají akce k realizaci.
Plnění:
Splněno. Akci přiřazeno ID 905.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13973/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 286
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 134/2015
Int: OSN/353

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.134/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
fy Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, ve znění přílohy RM 330 - 4/3 a pověřuje ST
jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13975/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 288
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Vyhodnocení ankety - využití "Stará škola"
Int: OSN/355

Usneseni:: RM bere na vědomí vyhodnocení průzkumu názoru veřejnosti na budoucnost a využití objektu č. p. 22, "Stará škola" a
ukládá OMM svolat schůzku vedení města se zástupci iniciativy za záchranu tohoto objektu o dalším postupu. RM
zároveň ukládá projednat tuto záležitost na nejbližším jednání Komise pro výstavbu a rozvoj.
Plnění:
Splněno. Schůzka 21.10. v 15,00 hodin
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13977/15
20 289
Věc:

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

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Žádost nájemce o udělení souhlasu se stavebními úpravami bytu
Int: OSN/357

Usneseni:: RM souhlasí s udělením souhlasu se stavebními úpravami bytové jednotky, v bytovém domě - nájemce p. P. Ž., ve
znění přílohy č. RM 330 - 4/7 a ukládá OSN vystavit souhlas.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 6 z 41

Tisk: 2.11.2015

RM 330- 13980/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 291
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 31.08.2015

Usneseni:: RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 31.08.2015 ve
znění přílohy č. RM 330 - 5/2 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá OŠKS svolat schůzku s vedením "ZŠ a MŠ
Krčín" a se zástupci Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín týkající se budoucnosti školského stravování.
Plnění:
Žádost o nový termín plnění. RM 332 schválen nový termín: 9.11.2015 (Po vzájemné dohodě OŠKS, vedení školy a
předsedy ŠR proběhne jednání týkající se budoucnosti školního stravování v ZŠ a MŠ Krčín při řádném zasedání ŠR
začátkem listopadu.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 14015/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 314
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Návrh viz Zápis č. 5 z jednání Komise pro vyváženou dopravu

Usneseni:: RM vzala na vědomí návrh Komise pro vyváženou dopravu na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2016
na umístění ukazatele okamžité rychlosti v ul. Nahořanská a tuto akci realizovat v roce 2016. RM ukládá OMM prověřit
možnost realizace tohoto ukazatele.
Plnění:
Do návrhu rozpočtu 2016 byla tato akce začleněna, ale bohužel prozatím zůstala pod čarou.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 14016/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 315
Věc:

Termín: 23.10.2015 , výchozí: 23.10.2015

Provede: TS = Technické služby

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

Žádost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. o výpomoc - zapůjčení zametacího stroje

Usneseni:: RM souhlasí se zapůjčením zametacího stroje společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., v pátek 23.10.2015, za
účelem příprav na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 24.10.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14020/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 372
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města

Usneseni:: RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2 v k. ú. Spy, podanou dne
26.08.2015 nájemcem p. L. Š. s tím, že nájem skončí dne 30.11.2015. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města
pronajmout jako zahradu (ve stávajícím stavu) pozemek p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Spy, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za minimální nájemné ve výši 5 Kč/1 m2/rok (tato cena je proti cenám
schváleným RM pro k. ú. Spy ode dne 01.01.2012 snížena ze 7 Kč/1 m2/rok na 5 Kč/1 m2/rok s ohledem na
skutečnost, že za a) požadovaný pozemek je blokován stavbou přeložky I/14, autobusové zastávky a chodníku za b) p.
p. č. 312/2 o výměře 48 m2 v k. ú. Spy, která je ve vlastnictví žadatelů, je užívána ve veřejném zájmu jako plocha pod
stavbou chodníku) a s podmínkou, že nájemce provede úpravu vysázené zeleně z důvodu zlepšení rozhledových
poměrů v křižovatce dle požadavku PČR.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14021/15
20 373
Věc:

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

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Koupě pozemků do majetku města

Usneseni:: RM doporučuje ZM nesouhlasit s koupí podílu o velikosti 1/2 pozemků o celkové výměře 9150 m2, a to p. p. č. 1214,
druh pozemku lesní pozemek, p. p. č. 1237, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1238 druh pozemku orná půda, p. p. č.
1239 druh pozemku orná půda, p. p. č. 1369/2, druh pozemku lesní pozemek, a p. p. č. 1369/3, druh pozemku orná
půda, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 787 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují od p. J. R. za
kupní cenu ve výši 20 Kč/m2 pozemku, tj. celkem za 91.500 Kč.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 2.11.2015

RM 331- 14022/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 374
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Prodej neobsazeného bytu z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 4 v domě č. p. 22 v ul. Komenského v Novém Městě
nad Metují, kterým bude ve smyslu Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
stanovena cena v místě a čase obvyklá za volný byt bez nájemce.
Plnění:
Místní šetření a následné vyhotovení znaleckého posudku bude provedeno po odstěhování nájemce. Termín
vyhotovení posudku byl proto stanoven na 10. listopadu 2015. RM 332 schválen nový termín: 23.11.2015 (Znalec
provede místní šetření až po vystěhování nájemce - p. Ž.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14026/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 378
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

VŘ - Oprava krytu komunikace v ul. Pod Lipami, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava krytu komunikace v ul. Pod Lipami, Nové Město nad Metují“ firmě M SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, za nabídkovou cenu 1.076.233,05 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou M - SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
ve znění přílohy č. RM 3331 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření, přesun 360 tis. Kč
z org. 1442 Cyklostezka v ul. Náchodská na org. 1538 Nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14027/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 379
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořany/2

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují Krčín, Nahořany/2". RM ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že RM ukládá omezení
rozsahu předmětu veřejné zakázky na zpracování PD pro úsek z ul. K Sirkárně na Popluží a z Popluží do ul.
Elektrárenská.
Plnění:
Probíhá příprava ZD. RM 332 schválen nový termín: 23.11.2015 (Probíhá příprava ZD.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14029/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 381
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Přístupový chodník k fy AMMANN

Usneseni:: RM schvaluje realizaci úpravy chodníku na p. p. č. 147/14, 799/3 a 799/2 ve znění přílohy č. RM 331 - 3/4. RM ukládá
ORM vystavit objednávku na provedení prací.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14033/15
20 385
Věc:

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

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo stavby "Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská" mezi
městem Nové Město nad Metují a Novostav s.r.o. Koutníkova 404/20, Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 3/8 a
pověřuje ST podpisem dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 2.11.2015

RM 331- 14037/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 388
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.4.2016

, výchozí: 11.4.2016

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

Souhlas města s pokácením 4 tújí před hřbitovem Všech svatých

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 4 ks tújí před hřbitovní zdí na pozemku p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM
ukládá OMM ve spolupráci s TS zajistit vhodnou náhradní výsadbu zajišťující pietní charakter v této části hřbitova.
Plnění:
Pokácení bude zajištěno. Náhradní výsadba bude řešena a realizována na jaře 2016. RM 332 schválen nový termín:
11.4.2016 (Náhradní výsadba bude řešena a realizována na jaře 2016.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14038/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 389
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Žádost občanů o umístění dopravního zrcadla u č. p. 24 ve Vrchovinách

Usneseni:: RM neschvaluje umístění dopravního zrcadla ve Vrchovinách u č. p. 24 a ukládá TS zajistit odstranění části živého
plotu na p. p. č. 892/1 v k. ú. Vrchoviny za účelem zajištění lepšího výhledu při vyjíždění na hlavní komunikaci.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14040/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 391
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Viz bod č. 3/3 - komunikace v ul. Chlístovská

Usneseni:: RM ukládá ST obnovit jednání s vedením Královéhradeckého kraje (KHK) o převzetí komunikace v ul. Chlístovská do
majetku kraje. V tomto smyslu odeslat na KHK dopis ST.
Plnění:
Jednání s 2. náměstkem hejtmana p. Janečkem s gescí pro dopravu a silničního hospodářství je domluveno na
10.11.2015. Témata k jednání: Tranzitní doprava a ulice Chlístovská. Na základě výsledku tohoto jednání bude
připraven a odeslán dopis Zastupitelstvu Kraje. RM 332 schválen nový termín: 23.11.2015 (Dopis bude sestaven na
základě výsledků jednání na KÚ.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14041/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 392
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (prostor pro podnikání), č. p. 483-4, ul. Dukelská - suterén
Int: OSN/359

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části společných prostor bytového domu, konkrétně 34 m2 prostor
sušárny. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek (doba neurčitá, tříměsíční výpovědní
lhůta) s uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok. Do zveřejnění uvést výčet materiálu, který zde bude
možné skladovat.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14042/15
20 393
Věc:

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

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (prostor pro podnikání) - HALA HARD
Int: OSN/360

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání situovaných v objektu montované haly HARD u
radnice č. p. 6, v celkovém rozsahu 195 m2. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek
(doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta) s uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 2.11.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 394
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 331- 14043/15

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

Žádost o přistoupení ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Int: OSN/361

Usneseni:: RM ukládá OSN zveřejnit záměr přistoupení paní Jiřiny Peštové, Šonov 17, 549 08 Provodov - Šonov, IČO: 48619191,
jako druhý nájemce, ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor kadeřnictví v objektu č. p. 47, ul. T. G. Masaryka, ze dne
01.02.2002, která je uzavřena s nájemcem paní Marcelou Pelíškovou, Borová 126, 547 01 Náchod, IČO: 13196693.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 395
Věc:

Termín: 9.11.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 331- 14044/15

, výchozí: 9.11.2015

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

Výpůjčka nebytových prostor, č. p. 427 - kasárna
Int: OSN/362

Usneseni:: RM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor (prostor pro podnikání) v objektu č. p. 427, ul. ČSA (bývalá kasárna) p. J.
R. a p. L. B., za účelem vytvoření a provozování zkušebny pro 2 kapely (2H5-ka a Balast). RM ukládá OSN ve
spolupráci s PRAV připravit smlouvu o výpůjčce, vč. Provozního řádu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu do příští RM. RM 332 schválen nový termín: 9.11.2015 (Zpracovává se provozní řád.)
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 396
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 331- 14045/15

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

Neplatiči nájemného v bytech města k 30.09.2015
Int: OSN/363

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.09.2015 ve znění přílohy č. RM 331 - 4/5.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
2.11.2015
Poznámka:

RM 331- 14046/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

20 397
Věc:

Závěr:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 30.09.2015
Int: OSN/364

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.09.2015 ve znění přílohy č. RM 331 4/6.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14047/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 398
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
Int: OSN/365

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 30.09.2015 ve znění přílohy č.
RM 331 - 4/7.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14054/15
20 400
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci města (OVV, OSV, OSN, OMM) a Technických služeb
města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 331 - 6/1. RM ukládá TS zajistit posouzení ceny Multicary a
vyvěšení nabídky na její odkoupení.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence. Nabídka odprodeje multikáry byla zveřejněna na úřední desce do 23.10.2015
za odhadní částku 3 tis. Kč. V případě, že nebude zájemce, bude provedena navrhovaná ekologická likvidace.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 2.11.2015

RM 331- 14055/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 401
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

Provede: OF = Odbor finanční

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

Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)

Usneseni:: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za III. čtvrtletí 2015 a
vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění
přílohy č. RM 331 - 6/2.
Plnění:
Bereme na vědomí. Bude proplaceno v řádném výplatním termínu.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14062/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 404
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Klub Mandl Nové Město nad Metují - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckéh

Usneseni:: RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 331 - 7/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_15_7120008 pro Klub Mandl a pověřuje ST jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14063/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 405
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Souhlas s umístěním sídla sborů dobrovolných hasičů

Usneseni:: RM souhlasí s umístěním sídla v budovách ve vlastnictví města spolkům: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Krčín na adrese Nové Město nad Metují, 1. máje 100, Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují na adrese Nové Město nad Metují, 28. října 850, Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Spy na adrese Nové Město nad Metují, Vlastimila Moravce
č. p. 87, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny na adrese Nové Město nad
Metují, Vrchoviny č. p. 64 a pověřuje ST podpisem jednotlivých souhlasů ve znění přílohy č. RM 331 - 7/8.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14065/15
20 406
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

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

E-mail p. Jana Hospodáře ve věci žádosti o členství v Komisi pro výstavbu a rozvoj

Usneseni:: RM jmenuje novým členem Komise pro výstavbu a rozvoj p. Jana Hospodáře. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
2.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 332 - 26.10.2015

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 332 - 26.10.2015

Majetkoprávní úkony

14:05

OMM

2.1 Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v ul. Komenského
Zdroj. dokum.: RM 332 - 2/1 - Flash Příloha: RM 332 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na LV 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. V souladu s usnesením ZM č. 109-7301/15 ze dne
10.09.2015 byl ode dne 22.09.2015 do dne 13.10.2015 zveřejněn záměr města pronajmout nejvyšší nabídce
pozemek jako zahradu, viz příloha: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru byly podány 4 nabídky v zalepených
obálkách. OMP předložila RM tyto obálky k otevření a posouzení.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o pronájmu.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle usnesení ZM 109 ze dne 10.09.2015, a to pronájem nejvyšší nabídce. V době zveřejnění podány 4
nabídky v zalepených obálkách, předloženo k rozhodnutí v RM.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Přímo na zasedání RM byly postupně otevřeny 4 doručené obálky označené dle zveřejněného záměru. První nabídka
je od pana JUDr. T. F. ve výši 17 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné celkem 7.684 Kč. Druhou nabídku podal p. J. M. ve výši
24 Kč/m2/rok, tj. roční nájemné celkem 10.848 Kč. Třetí nabídku podala paní H. T. ve výši 22 Kč/m2/rok, tj. roční
nájemné celkem 9.944 Kč. Čtvrtá obálka obsahovala vyjádření ke zveřejněnému záměru města, které podali D., P.,
Z., vlastníci domu č. p. 382, kde uvedli, že nesouhlasí s pronájmem a tudíž žádnou nabídku nepředkládají. Ve svém
podání zopakovali své základní argumenty, proč jsou přesvědčeni, že by jim město mělo pozemek prodat přímo. Bylo
konstatováno, že nájem pozemku ukončili vlastníci domu č. p. 382 sami výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou a ten
skončil ke dni 31.08.2015. Je v zájmu města, aby pozemek byl nadále pronajímán, a proto byl záměr pronájmu
pozemku zveřejněn. Je zřejmé, že o pozemek je zájem, protože byly podány nabídky ke zveřejněnému záměru.
Určení nájemce spadá do vyhrazené pravomoci RM. Po návazné diskusi radní rozhodli o pronájmu pozemku zájemci,
který podal nejvyšší nabídku.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 332- 14066/15,

(uložen úkol číslo 20425).

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové
Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, jako zahrady ve
stávajícím stavu, se zájemcem, p. J. M., který podal nejvyšší nabídku, a to ode dne 15.11.2015 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 24 Kč/m2/rok. RM byla seznámena s vyjádřením vlastníků domu č. p. 382 ke
zveřejněnému záměru města, kteří podali výpověď z nájmu uvedeného pozemku dne 25.05.2015. Protože ke zveřejnění
záměru města pozemek pronajmout došlo z důvodu dodržení zákonné povinnosti nakládat s majetkem města s péčí řádného
hospodáře, RM k jejich vyjádření, ve kterém nebyly uvedeny žádné skutečnosti, které by pronájmu pozemku bránily, nemohla
přihlédnout.

STIS

RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

2.2 Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v kolonii
Zdroj. dokum.: RM 332 - 2/2 - Flash Příloha: RM 332 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Pozemek pozemková parcela č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města,
vedený u Katastrálního úřadu Hradec Králové, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, je pronajat s účinností ode dne 1. června 2013 manželům J. a P. A. jako oplocená zahrada v
zahrádkářské kolonii u letiště, viz příloha: snímek mapy a foto. Nájemci podali dne 29.09.2015 výpověď z nájmu s tím,
že nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty dne 31.12.2015. V příloze předkládáme návrh záměru města.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď z nájmu, rozhodnout o zveřejnění pronájmu a schválit předložený návrh.
Odůvodnění:
Za předpokladu neměnného užívání pozemku jako zahrady souhlasí příslušné odbory s opětovným pronájmem za
stejných podmínek. OV Krčín: S opětovným pronájmem souhlasí. OMP: Je předpoklad dalšího pronájmu, zájemci se
na možnost pronájmu zahrádek dotazují.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 332- 14067/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20426).

RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2 v k. ú. Krčín, podanou dne
29.09.2015 nájemci, manželi J. a P. A. s tím, že nájem skončí dne 31.12.2015. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města
pronajmout jako zahradu nejvyšší nabídce nájemného pozemek p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku zahrada, z
majetku města, vedený na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu na zveřejnění
záměru města, a to ode dne 01.01.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je
5,50 Kč/m2/rok.

STIS

RM 332 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

2.3 Prodej části pozemku z majetku města v ul. Československé armády
Zdroj. dokum.: RM 332 - 2/3 - Flash Příloha: RM 332 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Paní A. K. požádala o koupi části cca 4 m2 pozemku p. p. č. 696/53, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města. Pozemek je zaplocen. V žádosti je uveden jako účel
majetkoprávní vyrovnání. Přílohy: foto, ortofoto mapa, polohopis - požadovaná plocha, sítě, snímek mapy, veřejný
prostor dle ÚP, návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/Souhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
OVRR: Z hlediska měřítka výkresu ÚP NMnM je to nepatrná a téměř bezvýznamná záležitost. Došlo by odkupu
veřejného prostranství na ploše dopravní infrastruktury dle platného i nového UP. OVRR by nemělo k případnému
odkupu připomínek a stávající stav, kdy je proužek součástí zahrady RD by se v další aktualizaci ÚP upravil. Dle
přiložených dokladů je zřejmé, že plot nezasahuje pouze do městského veřejného pozemku, ale i do sousedního
soukromého pozemku č. 696/19. Proto řešení existence plotu, hranic a vlastnictví pozemků je plně v kompetenci
jednotlivých vlastníků. ARCH: Nedoporučuje prodej pozemku. Důvodem nesouhlasu je, že na pozemku, který je
vedený jako infrastruktura, jsou uloženy sítě. Případný prodej tak rozdělí dosud jednotnou plochu funkčního využití
podle ÚP. Navrhuje proto pronájem a znovu se k řešení vrátit při nejbližší změně ÚP. ORM: Nedoporučuje prodej z
důvodu, že v požadovaném pozemku je uložen vodovod a daný pozemek je veřejným prostranstvím. Doporučuje
pronájem. TS: Pozemek zapůjčit nebo pronajmout a nadále ponechat v majetku města. OMP: Žadatelka má tuto část
pozemku města neoprávněně (omylem) zaplocenou a připojenou ke svému pozemku p. p. č. 696/54, který je
zahradou u RD č. p. 861 v ul. U Lípy již cca 25 let.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli na nesouhlasu se záměrem prodat a uložili upravit usnesení v tom smyslu, že předmětný pozemek
bude možné vypůjčit.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 332- 14068/15,

(uložen úkol číslo 20427).

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku a ukládá OMM upravit předložený návrh záměru města prodat, viz
příloha - návrh záměru, na záměr města vypůjčit část pozemku pozemková parcela č. 696/53 o výměře cca 4 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují a poté záměr města zveřejnit.

STIS

RM 332 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

Čl 3

14:30

Rozvoj

OMM

3.1 Výzva "Přípravného výboru" adresovaná ZM ve věci obchvatu Nového Města nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/1 - Flash Příloha: RM 332 - 3/1 - Flash
Identifikace:
RM je předložena další výzva "Přípravného výboru" adresovaná ZM ve věci obchvatu Nového Města nad Metují. K
tomu je předložena reakce "Přípravného výboru" na usnesení č. ZM 108-7288/15 a aktuální informace ST o plnění
tohoto usnesení. Usnesení zní: "ZM ukládá ST jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství
silnic a dálnic ČR a dalších příslušných subjektů o možnostech řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v
souvislosti s plánovanými investicemi do dopravní infrastruktury na území kraje a rozšířením výrobního areálu
Kvasiny. ZM ukládá ST, aby vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro
jimi navrhovanou trasu obchvatu města."
Podrobnosti viz příloha č. RM 332 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat další podnět "Přípravného výboru" a vzít na vědomí informaci ST o plnění tohoto usnesení a reakci
Přípravného výboru na toto usnesení ze září 2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse k informacím ST o jednáních, která byla a jsou vedena s tím, že klíčovou informací je to, že vedení
ŘSD ČR, na žádost města, zadalo zpracování možných dalších variantních řešení tranzitní dopravy. Až bude znám
výsledek, bude možné pokračovat v dalších jednáních. ST informoval, že je připraveno i další jednání s
Královéhradeckým krajem, konkrétně u radního odpovědného za dopravu, kterého ST seznámil s problematikou
řešení tranzitní dopravy již při slavnostním otevření opravené ul. Náchodská. Radní rovněž podrobně projednali i další
výzvu "Přípravného výboru" ze dne 13.10.2015, kterou výbor adresuje ZM a která bude projednávána na řádném
veřejném zasedání ZM č. 110 dne 05.11.2015.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 332- 14069/15,

(uložen úkol číslo 20428).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí výzvu "Přípravného výboru" ze dne 13.10.2015 ve věci obchvatu Nového Města nad
Metují, jejich reakci na usnesení č. ZM 108-7288/15 a informaci ST o plnění tohoto usnesení, vše ve znění přílohy č. RM
332 - 3/1. RM doporučuje ZM uložit ST pokračovat v dalších jednáních o budoucím řešení tranzitní dopravy ve městě s ŘSD
ČR, Královéhradeckým krajem a dalšími zainteresovanými subjekty.
RM 332 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Aktuální stav dotačních možností
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/2 - Flash Příloha: RM 332 - 3/2 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM nově přehled aktuálních informací z oblasti evropských dotací.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
K předloženým informacím byla obsáhlá diskuse přítomných, ke které byla přizvána i projektová manažerka z ORM Ing. Kateřina Novotná.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 332- 14070/15
RM bere na vědomí předložené informace o možnostech získání evropských dotací na projekty města ve znění přílohy č. RM
332 - 3/2.
RM 332 Bere na vědomí.
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Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

3.3 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě Škoda Auto
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/3 - Flash Příloha: RM 332 - 3/3 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 323-13645/15 doporučila ZM souhlasit s darovací smlouvou mezi Škoda Auto a městem
Nové Město nad Metují na dar ve formě peněžních prostředků ve výši 70 000 Kč za účelem realizace projektu
„Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v ulici Českých Bratří v Novém Městě nad Metují“.
Následně ZM si usnesením č. ZM 108-7282/15 vyhradilo pravomoc schválit tuto darovací smlouvu. Vzhledem ke
zrušenému zadávacímu řízení na veřejnou zakázku k tomuto projektu z důvodu obdržení pouze 1 nabídky, byl RM
uložen úkol přesunout akci do roku 2016. Z důvodu tohoto přesunu akce do dalšího roku je nutné upravit darovací
smlouvu, a to dodatkem č. 1, ve znění přílohy, k Darovací smlouvě č. 91/ZP3/DB_3/2015, kterým jsou upraveny
termíny - pro použití daru (do dne 30.11.2016) a pro předložení závěrečného vyúčtování daru (do dne 31.12.2016).
Dodatek byl ze strany společnosti Škoda Auto schválen.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 91/ZP3/DB_3/2015 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 332- 14071/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20429).

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 91/ZP3/DB_3/2015 ve znění přílohy č. RM 332 - 3/3. RM
doporučuje ZM pověřit ST podpisem tohoto dodatku.
RM 332 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Aktuální stav projektů
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/4 - Flash Příloha: RM 332 - 3/4 - Flash
Identifikace:
OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 332 - 3/4.
K rozhodnutí:
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Dílčí dotazy radních byly zodpovězeny.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 332- 14072/15,

(uložen úkol číslo 20430).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 19.10.2015 ve znění přílohy č. RM 332 - 3/4.
RM 332 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

3.5 Žádost firmy STYLBAU, s.r.o., o schválení zvláštního užívání
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/5 - Flash Příloha: RM 332 - 3/5 - Flash
Identifikace:
RM 330 souhlasila s termínem záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace
objektu č. p. 1240", a to pouze do dne 31.10.2015. RM uložila OMM prověřit ve spolupráci s žadatelem možnost
umístění zařízení staveniště do zadního traktu objektu č. p. 1240.Možnost umístění zařízení staveniště v zadní části
domu byla dne 09.10.2015 za účasti zástupců ORM a stavbyvedoucího prověřena přímo na místě. Komunikace v ul.
Na Zadomí je úzká cca 3 m, vjezdová brána do dvora u č. p. 1240 je široká jen 2,4 m. Na místě bylo shledáno, že ve
dvoře je uskladněn vybouraný materiál, je tam skladován písek a je tam též umístěna míchačka, tím je dvůr plný.
Vjezd do dvora z ulice Na Zadomí je omezený. Dodavatel v žádosti uvádí, že zásobování z ulice ze Zadomí je pro
stavbu nedostatečné, ORM musí souhlasit. ORM doporučuje nechat odstranit lešení v termínu ode dne 01.12.2015 do
dne 29.02.2016.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se záborem veřejného prostranství na Husově náměstí s termínem ve dnech 01.11.2015 - 30.08.2016,
ne/požadovat odstranění lešení v termínu ode dne 01.12.2015 do dne 29.02.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o důvodech dlouhodobého záboru a o nabídce k přechodnému sundání lešení. Nakonec se shodli,
že souhlas se záborem bude vydán a lešení nebude třeba v jeho průběhu sundávat.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 332- 14073/15
RM souhlasí se zvláštním užíváním (záborem) veřejného prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace
objektu č. p. 1240 - Nové Město nad Metují, Husovo náměstí č. p. 1240, st. p. č. 48/1 na Husově náměstí do dne 30.08.2016.
Za podmínky, že žadatel požaduje zdokumentování současného stavu pochůzného chodníku před realizací záboru. Po
realizaci akce ho žadatel předá protokolárně městu v původním stavu. Dále město požaduje, aby na tento pochůzný chodník,
který je dlážděn z odseků, nevjížděla technika těžší víc jak 10 t, aby nedocházelo k pohybu předních kol do stran a na místě,
čímž by hrozilo poškození odseků a jejich uvolňování. Dále město požaduje omezit vjezd nákladních automobilů na Husovo
náměstí (po komunikacích ze žulových kostek) v max. počtu 10 aut/den, s max. celkovou hmotností do 20 t. Souhlas RM je
dále podmíněn tím, že práce nebudou probíhat ve státní svátky.

STIS

RM 332 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

3.6 Dopravní značení v ulici Zborovská a 28. října - rozpočtové opatření
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/6 - Flash Příloha: RM 332 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Na základě žádosti SVJ Větrník na řešení provozu před jejich domem v ulici 28. října byla řešena možnost umístění
retardéru (zpomalovacího prahu) v blízkosti jejich domu. Pro vydání vyjádření od Dopravního inspektorátu Náchod je
nutný souhlas všech obyvatel domu. Tento souhlas nebyl získán, proto bylo dopravní řešení pomocí retardérů
pozastaveno. Dále SVJ Větrník požadovalo v části u jejich domu umístění svislého dopravního značení „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“. K tomuto návrhu dopravního opatření byla svolána schůzka, na kterou byli pozvání jak
zástupci SVJ Větrník, tak i firmy a organizace působící v oblasti i zástupce veřejnosti. S návrhem tohoto opatření
několik účastníků nesouhlasilo. Na schůzce byla dále projednávána možnost umístění dopravního značení pro celou
oblast a to formou umístění svislého dopravního značení „Zóna s dopravním omezením“. Podoba dopravního značení
byla projednána s Dopravním inspektorátem. Nyní se zpracovává žádost o místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích. Stanovení bude vydáno formou Opatření obecné povahy, lhůty pro vydání Opatření jsou min. 2 měsíce.
Celková cena za dodávku značení a osazení činí cca 25.000,- Kč. V současné době nejsou k dispozici na org. 1501
„Dopravní značení“ potřebné finanční prostředky. Bude nutné přesunout cca 6.000,- Kč. Možnost přesunu z org. 1659
„Úprava v ulici V Zahradách – obousměrný provoz cyklistů“.
Žádost o schválení provedení Dopravního opatření „Zóna s dopravním omezením“ v ulici Zborovská a 28. října“ v
hodnotě 25.000,- Kč.
V příloze předkládáme návrh odsouhlaseného dopravního značení č. IP25 a „Zóna s dopravním omezením“. Podobně
vypadá IP25 b „Konec zóny s dopravním omezením“. Jedná se o velkoplošné tabule, které budou umístěny na 3
místech. 1x ulice Zborovská před křižovatkou s ulicí 28. října, 1x v ulici 28. října před křižovatkou s ulicí Zborovská ve
směru od ZŠ Malecí, 1 x v ulici 28. října před bytovým domem čp. 596 a 597 ze směru od ulice Gen. Klapálka. Celkem
tedy bude umístěno 6 velkoplošných dopravních značení.
K rozhodnutí:
Schválit předložené dopravní značení IP 25a „Zóna s dopravním omezením“ a IP 25b „Konec zóny s dopravním
omezením“ v ulici Zborovská a 28. října. Schválit rozpočtové opatření - přesun částky 6.000 Kč z org. 1659 „Úprava v
ulici V Zahradách - obousměrný provoz cyklistů“ na org. 1501 „Dopravní značení“.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních bylo vysvětleno, proč nebude možné instalovat retardéry (nesouhlas některých vlastníků bytů),
někteří radní vyslovili pochybnost, zda opatření bez retardérů přinese kýžený efekt.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 332- 14074/15,

(uložen úkol číslo 20431).

RM schvaluje provedení Dopravního opatření „Zóna s dopravním omezením v ulici Zborovská a v ulici 28. října“ a ukládá
OMM zajistit potřebná povolení. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 6.000 Kč z org. 1659 „Úprava v ulici v
Zahradách - obousměrný provoz cyklistů“ na org. 1501 „Dopravní značení“.
RM 332 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

3.7 Žádost na RM - p. K. P. - dopravně bezpečnostní situace v ulici Bratří Čapků
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/7 - Flash Příloha: RM 332 - 3/7 - Flash
Identifikace:
Pan K. P. se obrací na RM s žádostí týkající se nedodržování rychlosti 30 km/hod. v ulici Bratří Čapků v Novém Městě
nad Metují. Mj. uvádí, že už jeden rok zde je, i přes nesouhlas většiny místních obyvatel, zaveden jednosměrný
provoz. Vozidla jsou ve své plné šíři parkovaná na komunikaci, to znamená, že jízdní pruh se zde snížil na méně než
3 m. Vozidla zde jezdí v přímém jednosměrném volném pruhu a tím pádem rychleji než dříve a nedodržují
předepsanou rychlost. Důsledkem je maximální zvýšení ohrožení mimořádnou události, střetu vozidla především s
dětmi a staršími občany v důsledku bezohledného chování řidičů. Dále se p. K. P. zmiňuje o dalších problémech:
najetí více kilometrů pro občany, kteří zde bydlí, zúžení vozovky v důsledku stání silně znesnadňuje výjezd z
nemovitosti č. 207 a 206, kdy nejhorší je to v zimním období, parkování je složitější i o víkendech, porušování rychlosti
se děje nejvíce okolo sedmé hodiny ranní a kolem čtvrté hodiny odpolední, plánované parkovací odstavné plochy
přinesou sem další komplikace a problém řeší jen částečně, možnost využití retardéru ke zvýšení bezpečnosti je
určité řešení, ale musí s ním souhlasit majitelé domů, před kterými bude umístěn.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a uložit OMM úkoly vycházející z jednání a doporučení DI Náchod z místního šetření ze dne
22.10.2015.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Problémy v ulici Bratří Čapků jsou dány šířkou komunikace, která je zde pouhých 5 m. V ulici je
chodník pouze po jedné straně v šířce cca 1,6 m, šířku chodníku ovlivňují (zmenšují) anglické dvorky a svody ze
střech rodinných domů. Není zde prostor pro parkování automobilů. Pro ovlivnění dodržování rychlosti doporučujeme
umístění zpomalovacích prahů alespoň na dvou místech v celé délce ulice. Záležitost bude projednána s Dopravním
inspektorátem dne 22.10.2015 na místním šetření. Dále by bylo vhodné provedení nepravidelné kontroly MP v
uvedených časech okolo 7. hodiny ranní a 4. hodiny odpolední ve všedních dnech jako preventivní opatření.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Bylo vysvětleno, že případné umístění retardéru bude podmíněno souhlasem občanů, u jejichž nemovitosti budou
umístěny.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 332- 14075/15,

(uložen úkol číslo 20432).

RM projednala žádost p. K. P. a ukládá OMM zajistit realizaci retardérů v ul. Bratří Čapků. RM ukládá MP zvýšený dohled na
provoz v této ulici v zátěžových dobách, tj. okolo 7. hodiny ranní a 4. hodiny odpolední.
RM 332 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

3.8 Výměna obrubníků v ul. Johnova - realizace stavby
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/8 - Flash Příloha: RM 332 - 3/8 - Flash
Identifikace:
RM souhlasila se zadáním veřejné zakázky „Výměna obrubníků v Johnově ul.“ p. R. N. Pan R. N. požádal o
prodloužení termínu předání díla z důvodu zpoždění prací na jiné akci ze dne 10.11.2015 na dne 30.11.2015. ORM
souhlasí.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zněním Dodatku č 1 ke smlouvě o dílo č. 168/2015 na akci „Výměna obrubníků v Johnově ul.“ ve znění
přílohy č. RM 332 - 3/8.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Zazněly výhrady některých radních k posunu termínu. Vedoucí ORM informovala, že akce se již koná.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 332- 14076/15,

(uložen úkol číslo 20433).

RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 168/2015 na akci „Výměna obrubníků v Johnově ul.“ ve znění
přílohy č. RM 332 - 3/8 a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.9 Zápis č. 3/2015 z Regenerační komise ze dne 30.09.2015
ze zasedání regenerační komise konané dne 30. září 2015,
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/9 - Flash Příloha: RM 332 - 3/9 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM na vědomí zápis č. 3/2015 z Regenerační komise ze dne 30.09.2015 ve znění přílohy č. RM 332 3/9.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis a případně stanovit úkoly na základě přijatých usnesení KREG, a to v dalších
samostatných bodech.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - chtěl by vidět seznam navrhovaných památek místního významu. Vedoucí OMM informoval, že
seznam bude ještě dopracováván o podrobnosti, ale rozešle ho e-mailem všem radním. Po dopracování bude
seznam předložen Regenerační komisi a poté RM.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 332- 14077/15
RM bere na vědomí zápis č. 3/2015 z Regenerační komise ze dne 30.09.2015 ve znění přílohy č. RM 332 - 3/9.

STIS

RM 332 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 Usnesení Regenerační komise č. 7/2015 - přemístění mobilního plakátovacího zařízení

Identifikace:
Jedním z usnesení ze zasedání regenerační komise ze dne 30.09.2015 bylo usnesení komise č. 7/201:
Regenerační komise doporučuje přemístit mobilní plakátovací zařízení z Husova náměstí do ul. Komenského, do
zeleného pásu před Zdravou výživu, do místa bývalé zrušené telefonní budky.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zajistit ve spolupráci s TS přemístění mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí do ul.
Komenského.
Odůvodnění:
ORM s návrhem na přemístění mobilního plakátovacího zařízení souhlasí. S přemístěním bude souviset i zadláždění
plochy pod toto zařízení a pro možnost jeho obcházení. Zadláždění bude provedeno TS.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Velice obsáhlá diskuse - místo uvedené v navrženém usnesení považují za naprosto nevhodné. Hlavním smyslem
zařízení je informovat o dění v historickém centru a poskytovat další informace pro návštěvníky města, kteří převážně
míří právě do historického centra. Je ale problém, kam zařízení v blízkosti centra umístit, aby byl dán souhlas
památkářů.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 332- 14078/15,

(uložen úkol číslo 20434).

RM nesouhlasí s přemístěním mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí na místo navržené Regenerační komisí.
RM ukládá OMM projednat a následně podat žádost na přemístění mobilního plakátovacího zařízení do ul. U Zázvorky nebo
na náměstí Republiky.
RM 332 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Usnesení Regenerační komise č. 8/2015 - pokácení náletu a vzrostlých stromů na pozemcích města v
zámeckém valu

Identifikace:
Dalším usnesení ze zasedání Regenerační komise ze dne 30.09.2015 bylo usnesení komise č. 8/2015: Regenerační
komise doporučuje zabývat se průhledem na zámecký val z náměstí Republiky, doporučuje pokácení náletu a
vzrostlých stromů na pozemcích města.
K rozhodnutí:
Uložit TS zajistit další kácení náletu a vzrostlých stromů na pozemcích města v lokalitě zámeckého valu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Na jaře prořezali maximum a s dalším kácením nesouhlasí. TS naopak očekávají, že dojde k úklidu
prořezu, který byl zámkem proveden na jaře a ořez zůstal ležet na městských pozemcích.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní doporučili ještě jednat o možnosti dalšího prokácení náletu a stromů za účelem lepších průhledů na zámecký
val. Dále vyjádřili přesvědčení, že je třeba, aby TS nechaly objektivně posoudit zdravotní stav smrku pichlavého na
náměstí Republiky.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 332- 14079/15,

(uložen úkol číslo 20435).

RM ukládá OMM posoudit ve spolupráci s ARCH, TS a OŽP možnost dalšího kácení náletů a vzrostlých stromů na
pozemcích města v zámeckém valu.
RM 332 Nesouhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.12 Zpráva OVRR o aktuálním stavu a postupu projednávání nového územního plánu Nové Město nad
Metují

Identifikace:
Na základě vyhodnocení veřejného projednání pokračují v současné době práce na návrzích, rozhodnutí o námitkách
a návrzích, vyhodnocení připomínek, které se následně budou projednávat s dotčenými orgány a krajským úřadem.
Již jsou plně vyhodnoceny veškeré připomínky ze společného jednání dotčených orgánů. Dále byla poptána
konzultační činnost s Ing. arch. A. Palackým. Důvodem byl jednak vysoký počet i rozsah obdržených připomínek a
námitek, ale rovněž nutnost pracovat i na jiných věcech - v současné době se projednávají kompletně nové územní
plány obcí Nahořany, Provodov-Šonov, Slavětín a Slavoňov, změna Územního plánu Mezilesí. Pořizovatel územního
plánu současně plně pořizuje územně analytické podklady a rovněž díky jedinému pracovišti GIS na úřadu
spolupracuje s řadou odborů a oddělení (OMP, ORM, OS, OŠKS, OSV, SPP, TS, OŽP) na tvorbě map, mapových
aplikací či pasportů. Předpokladem je dokončení výše uvedených návrhů cca v 1. pololetí 2016, následované
opakovaným veřejným projednáním a předložení územního plánu ZM k vydání do konce roku 2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální informaci a postoupit ji do nejbližšího jednání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 332- 14080/15,

Mgr. Adam Balcar referent Odbor výstavby a regionálního
rozvoje

(uložen úkol číslo 20436).

RM bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu a postupu projednávání nového Územního plánu Nové Město nad Metují a
ukládá OVRR tuto informaci předložit na zasedání ZM.
RM 332 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Žádost Sboru církve bratrské v Novém Městě nad Metují o umístění nástěnky
Zdroj. dokum.: RM 332 - 3/13 - Flash Příloha: RM 332 - 3/13 - Flash
Identifikace:
Žádost Sboru církve bratrské v Novém Městě nad Metují o umístění nástěnky. Podrobnosti + mapa viz příloha č. RM
332 - 3/13.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Sboru církve bratrské v Novém Městě nad Metují + ne/souhlasit s umístěním nástěnky.
Odůvodnění:
Vyjádření ARCH: Navrhuji k žádosti přiložit obrázek přesného umístění a ztvárnění návrhu vč. rozměrů a
materiálového provedení. Tento návrh bude nedílnou součástí žádosti.
Vyjádření OMM: Pokud by se jednalo jen o šipku, je nutné aby odpovídala grafickému manuálu města - jednotný styl
orientačního značení. Ohledně umístění je nutné nejdříve dořešit dopravní značení křižovatky. Po městě budou
postupně umisťovány sloupky s orientačním značením. Jeden je již u Zázvorky a další bude ještě letos umístěn v ul.
Komenského v křižovatce s ul. Sokolská. Vitrínu není vhodné umisťovat hned vedle komunikace, kde není chodník.
Místo a vzhled musí být projednán a poté přiložen k žádosti. Připomínáme, že k osazení zařízení je zapotřebí požádat
u SPP o Závazné stanovisko, protože se místo nachází v ochranném pásmu MPR. Pokud by zařízení bylo reklamního
charakteru o rozměrech větších jak 0,6 m2, tak je zapotřebí, aby žadatel požádal na OVRR o vydání územního
souhlasu.
Vyjádření TS: Pozemek je města. Ceduli je nutno umístit do zadní části tohoto pozemku, nejlépe na plot, aby
nebránila rozhledovým poměrům při výjezdu z areálu SMOS a zahradnictví. Betonový sloup je majetkem ČEZ(u).
Vysvětlení:

K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 332- 14081/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20437).

RM ukládá OMM předložit ve spolupráci se žadatelem návrh řešení a umístění požadované nástěnky.

STIS

RM 332 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.14 Opakovaná e-mailová žádost Spolku První řešení

Identifikace:
Pan Filip Procházka, předseda Spolku První řešení, znovu žádá RM o povolení uspořádání akce 1. ročníku
snow/freeski závodů.na Husově náměstí, tentokrát v jiném místě. Žádost obdržel ST až po odeslání pozvánek na
zasedání RM, takže je předložena až přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní se jednomyslně shodli, že akce na Husově náměstí umožněna nebude. Další vhodný prostor je např. v areálu
bývalých kasáren.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 332- 14082/15
RM opakovaně nesouhlasí s konáním akce 1. ročníku snow/freeski závodů na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují a
doporučuje žadatelům uspořádat závody v předpokládaném termínu 05.12.2015 v obvyklé lokalitě na Malecí za učilištěm
nebo využít jinou vhodnou lokalitu.
RM 332 Nesouhlasí.

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

3.15 Oprava zatáčky - křižovatky ul. 28. října a Rašínova - podnět Mgr. L. Černého

Identifikace:
Podnět Mgr. Černého ke stavu křižovatky ul. 28. října a Rašínova.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý upozornil, že povrch komunikace v zatáčce na této křižovatce je tragický, došlo zde již i k úrazům cyklistů,
občané to opakovaně a oprávněně kritizují. Radní převážně souhlasili, problém ale budou finance, půjde o nákladnou
investici. Radní to přesto doporučili začít investičně řešit a v tomto smyslu přijali usnesení.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 332- 14083/15,

(uložen úkol číslo 20438).

RM ukládá OMM předložit návrh možného řešení oprav povrchu místní komunikace v lokalitě křižovatky ul. 28. října a
Rašínova, a to ve dvou variantách, tj. 1/ oprava povrchu komunikace - pouze zatáčky v křižovatce a 2/ oprava povrchu
komunikace v zatáčce až po kruhový objezd.

STIS

RM 332 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

16:15

OMM

4.1 Zápis č. 116 Bytové komise ze dne 14.10.2015
(Int.: OSN/367) Zdroj. dokum.: RM 332 - 4/1 - Flash Příloha: RM 332 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 116 Bytové komise ze dne 14.10.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 332- 14084/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20439).

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 116 Bytové komise ze dne 14.10.2015, ve znění přílohy č. RM 332 - 4/1.
RM 332 Schvaluje.

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

4.2 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 118/2015
(Int.: OSN/368) Zdroj. dokum.: RM 332 - 4/2 - Flash Příloha: RM 332 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 118/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a fy Kressida, s.r.o., U továren
25/260, 102 00 Praha 10, IČO: 27088855, na provedení sanace zdiva u objektů čp. 179, 201, MŠ Pod Výrovem, ŠJ
Krčín. Dodatek ke smlouvě řeší změnu ceny díla z 123.947 Kč vč. DPH na 121.074 Kč vč. DPH. Změna je způsobena
přepočítáním skutečně sanovaných metrů čtverečných zdiva a nutností změny technologie u části zdiva v čp. 179, ul.
1.Máje (část zdiva, která se měla mechanicky podřezávat se musela injektovat).
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění:
Jedná se o vývoj situace při řešení oprav budov. Při zadání se vychází z projektových dokumentací, které ne vždy
souhlasí se skutečným stavem. V rámci výše uvedené akce bylo u tří objektů provedeno menší množství m2 (č. p.
201, ŠJ Krčín, MŠ Pod Výrovem) a u jednoho objektu bylo nutné změnit technologii provedení (č. p. 179). Změna
technologie spočívá v provedení injektáží jedné stěny místo mechanického podřezání. Při ocenění byly použity ceny
za měrné jednotky uvedené ve vítězné nabídce dodavatele. I přes výše uvedené změny byly sanace provedeny jako
ucelené, funkční dílo, které plní daný účel.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 332- 14085/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20440).

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.118/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
Kressida, s.r.o., U továren 25/260, 102 00 Praha 10, IČO: 27088855, ve znění přílohy č. RM 332 - 4/2 a pověřuje ST jeho
podpisem.

STIS

RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

13:05

OŠKS

5.1 Hodnocení školního roku 2014/2015 ve školních jídelnách - projednání za přítomnosti vedoucích ŠJ

Identifikace:
Vedoucí školních jídelen při "ZŠ Malecí", "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" předstupují před RM s hodnocením školního
roku 2014/2015 ve svých zařízeních.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocení školního roku 2014/2015 ve školních jídelnách při základních školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Jednání RM se zúčastnily vedoucí školeních jídelen při ZŠ, které zhodnotily školení rok 2014/2015. Paní Eva
Hladíková, paní Marcela Škodová a paní Ivana Čápová.
1/ pí Eva Hladíková - vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Krčín - velký nárůst strávníků, o 70 oproti minulému školnímu roku (vaří
se v průměru 340 obědů denně). Cena obědů pro jednotlivé věkové kategorie zůstala stejná - 21 Kč, 23 Kč, 25 Kč.
Obědy do MŠ se převážejí na kárce v termoportech. Vaří i mimo vyučování pro různé akce - prázdninové soustředění
volejbalistů. Vaří dva druhy obědů. Používají program VIS Plzeň, platba v hotovosti nebo přes účet, volba jídla,
odhlašování a přihlašování prostřednictvím programu VIS. Ceny stravného v MŠ se také nezvyšovaly. Cena za
celodenní stravování je 27 Kč. Dochází k postupné obnově starého zařízení - nová velká nerezová pánev za cca 120
tis. Kč, škrabka na brambory. Počet zaměstnanců se od října zvýšil o 3/4 úvazku (pomoc při výdeji obědů a mytí
nádobí. Dotaz - Mgr. Černý - kolik vaříte jídel a kolik má jídelna zaměstnanců? Odpověděla paní Hladíková - 340 jídel
5 zaměstnanců.
2/ pí Marcela Škodová - vedoucí ŠJ při ZŠ Malecí - 360 obědů, dvě jídla, vaří i pro ZŠ a MŠ speciální NONA a pro cizí
strávníky. Snaží se vařit bez polotovarů. Zúčastňují se pravidelných školení - technologie úpravy jídla, využívají nové
suroviny, např. bulgur s merlíkem - bezlepková obilovina. Cena obědů pro jednotlivé věkové kategorie 23 Kč, 25 Kč,
26 Kč a cizí strávníci 56 Kč. O prázdninách vařili 200 obědů a večeří pro celorepublikové soustředění házenkářů, pro
mažoretky 40 obědů a večeří. Také postupně dovybavují kuchyň - nová elektrická pánev. Do školní jídelny by bylo
dobré pořídit nové stoly a židle, je třeba dokončit instalaci lapačů olejů. V jídelně pracuje 5 zaměstnanců + dohody na
dvě hodiny přes poledne. Ing. Maur - jakým způsobem získávají zpětnou vazbu na kvalitu jídla. Odpověděla pí
Škodová - pravidelné konzultace s pí ředitelkou, která předává reakce pedagogů a i rodičů.
3/ pí Ivana Čápová - vedoucí školní restaurace Scolarest při ZŠ Komenského - 350 obědů - 300 pro děti, 50 pro cizí
strávníky, 3 druhy jídla - jedno bezmasé jídlo. Každý strávník dostane k obědu malou pozornost - zelenina, ovoce,
jogurt. Připravují rovněž svačiny pro děti na velkou přestávku. Bez objednávkový systém, cena obědů pro jednotlivé
věkové kategorie 21 Kč, 23 Kč, 25 Kč. Cena oběda pro cizí strávníky - 60 Kč. 4 zaměstnanci. V průběhu minulého
školního roku připravili občerstvení a oběd pro absolventy U3V (180 účastníků), raut na Novoměstský hrnec smíchu a
vyhlášení sportovců roku, o prázdninách vařili 3 týdny pro prázdninovou školku pořádanou MC Na zámečku a pro pro
příměstský tábor. Dva dny v září probíhaly Dny thajské kuchyně, na jaro připravují Dny čínské kuchyně. Poskytli
sponzorské dary různé akce pořádané ve městě - Plavecká štafeta O pohár starosty města závody, dorty pro vítězná
družstva v branném závodě, Dětský silvestr - šampaňské pro děti.
Ing. Maur - dva dotazy na všechny - očekávají jídelny masivní investice v souvislosti s naplnění hygienických
standardů? Byly reklamace k vydávaným obědům? ŠJ Krčín - masívní investice neočekávají, zatím vše zvládají z
rozpočtu, reklamace k vydávaným obědům nebyly. Malecí - bylo by třeba uvažovat o výměně 3 dosluhujících kotlů, ve
kterých vaří polévku, čaj a případně těstoviny, byla by ráda, kdyby došlo k výměně stolů a židlí v jídelně, reklamace k
vydávaným obědům nebyly. Komenského - špatná elektroinstalace, zastaralá, je na to upozorňováno ve zprávě z
kontroly Krajské hygienické stanice, vzhledem k provozu je toto možné dělat o hlavních prázdninách, problém řeší s
OSN. Reklamace k vydávaným obědům nebyly. Ing. Prouza - o kolik stolků a židlí na Malecí se jedná? Paní
Škodová - 150 míst. Návrh ST - bylo by možné zmenšit plochu jídelny, neví, zda jsou využita všechna místa. Ve všech
školách mají přibližně stejný počet strávníků, měl by stačit stejný počet míst u stolů (v "ZŠ Komenského" cca 70 míst,
v "ZŠ Krčín" také tolik). Na Malecí by se nemusela uklízet celá jídelna. Komenského okolo 70 míst u stolů. Ing. Maur Jak jsou nastaveny ceny obědů pro žáky a pro cizí strávníky? OŠKS - cena obědu se skládá ze 3 součástí - cena
potravin, věcné náklady, mzdové náklady. Žáci platí pouze cenu potravin (věcné náklady platí město, mzdové náklady
kraj), cizí strávníci vše. ST poděkoval vedoucím za účast v RM a jejich práci ve školních jídelnách.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 332- 14086/15
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2014/2005 ve školní jídelně při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní

STIS

Stránka 26 z 41

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

1000, okres Náchod, ve školní jídelně při Základní škole a Mateřské škole Krčín a ve školní restauraci Scolarest při Základní
škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 332 Bere na vědomí.

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

5.2 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"

Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o podání žádosti o grant v dotačním programu "POKOS - Podpora sportu",
kterou podali společně se Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín. Žádají o grant ve výši 71,5 tis. Kč se spoluúčastí
školy ve výši 10 tis. Kč a spoluúčastí spolku ve výši 3 tis. Kč na akci školy pro žáky, rodiče i širokou veřejnost pod
názvem Krčínský maraton.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 332- 14087/15
RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín a Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín o grant ve
výši 71,5 tis. Kč v dotačním programu "POKOS - Podpora sportu" na akci školy pro žáky, rodiče a širokou veřejnost pod
názvem "Krčínský maraton". RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 332 Děkuje.

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

5.3 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/3 - Flash Příloha: RM 332 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 ode dne 01.01.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. Nové smlouvy o pronájmech budou uzavírat
příspěvkové organizace s PNT, s.r.o., která jako centrální zadavatel nakoupila prostřednictvím veřejné zakázky (eaukce) zemní plyn na rok 2016 pro výrobu tepla. Kotelny jsou umístěny v objektech, které mají příspěvkové
organizace od města ve výpůjčce. Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a
pronájmů do 30 dnů, které nebrání a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 332- 14088/15
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 pronajala prostory kotelny, které se nacházejí
v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016.

STIS

RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.4 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/4 - Flash Příloha: RM 332 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 ode dne 01.01.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. Nové smlouvy o pronájmech budou uzavírat
příspěvkové organizace s PNT, s.r.o., která jako centrální zadavatel nakoupila prostřednictvím veřejné zakázky (eaukce) zemní plyn na rok 2016 pro výrobu tepla. Kotelny jsou umístěny v objektech, které mají příspěvkové
organizace od města ve výpůjčce. Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a
pronájmů do 30 dnů, které nebrání a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 332- 14089/15
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 pronajala prostory kotelny, které se
nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016.
RM 332 Souhlasí.

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

5.5 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/5 - Flash Příloha: RM 332 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Ředitel Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod ode dne
01.01.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. Nové smlouvy o pronájmech budou uzavírat
příspěvkové organizace s PNT, s.r.o., která jako centrální zadavatel nakoupila prostřednictvím veřejné zakázky (eaukce) zemní plyn na rok 2016 pro výrobu tepla. Kotelny jsou umístěny v objektech, které mají příspěvkové
organizace od města ve výpůjčce. Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a
pronájmů do 30 dnů, které nebrání a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 332- 14090/15
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod pronajala prostory kotelny,
které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016.

STIS

RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.6 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/6 - Flash Příloha: RM 332 - 5/6 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Základní škole a Mateřské škole Krčín ode dne 01.01.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. Nové smlouvy o pronájmech budou uzavírat
příspěvkové organizace s PNT, s.r.o., která jako centrální zadavatel nakoupila prostřednictvím veřejné zakázky (eaukce) zemní plyn na rok 2016 pro výrobu tepla. Kotelny jsou umístěny v objektech, které mají příspěvkové
organizace od města ve výpůjčce. Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a
pronájmů do 30 dnů, které nebrání a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 332- 14091/15
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy,
a to na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016.
RM 332 Souhlasí.

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

5.7 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/7 - Flash Příloha: RM 332 - 5/7 - Flash
Identifikace:
Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Městském muzeu Nové Město nad Metují ode dne 01.01.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. Nové smlouvy o pronájmech budou uzavírat
příspěvkové organizace s PNT, s.r.o., která jako centrální zadavatel nakoupila prostřednictvím veřejné zakázky (eaukce) zemní plyn na rok 2016 pro výrobu tepla. Kotelny jsou umístěny v objektech, které mají příspěvkové
organizace od města ve výpůjčce. Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a
pronájmů do 30 dnů, které nebrání a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 332- 14092/15
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory kotelny, které se nacházejí v budově
školy, a to na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016.

STIS

RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.8 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/8 - Flash Příloha: RM 332 - 5/8 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza (dále jen "MSSS Oáza") žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pronájmem kotelny v MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. Nové smlouvy o pronájmech budou uzavírat
příspěvkové organizace s PNT, s.r.o., která jako centrální zadavatel nakoupila prostřednictvím veřejné zakázky (eaukce) zemní plyn na rok 2016 pro výrobu tepla. Kotelny jsou umístěny v objektech, které mají příspěvkové
organizace od města ve výpůjčce. Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a
pronájmů do 30 dnů, které nebrání a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 332- 14093/15
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza pronajalo prostory kotelny, které se nacházejí v budově
školy, a to na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016.
RM 332 Souhlasí.

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

5.9 Žádost Městské knihovny Nové Město nad Metují - provoz MKN v době Vánoc 2015
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/9 - Flash Příloha: RM 332 - 5/9 - Flash
Identifikace:
Ředitel Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen "MKN") žádá RM o souhlas s uzavřením knihovny v době
Vánoc. Navrhuje uzavření MKN pro veřejnost ve dnech 28.12. až 31.12.2015. Důvodem je malý zájem uživatelů o
služby MKN mezi svátky a zároveň bude umožněno zaměstnancům dočerpat řádnou dovolenou za rok 2015. MKN je
v období mezi svátky uzavřená pravidelně již několik let. Informace o uzavření MKN budou zveřejněny na webových
stránkách, na plakátech v MKN od počátku prosince a v prosincovém čísle Novoměstského zpravodaje. Každodenní
služba na vybírání biblioboxu bude zajištěna.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření MKN pro veřejnost ve dnech 28.12. až 31.12.2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 332- 14094/15
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Nové Město nad Metují pro veřejnost ve dnech 28.12. až 31.12.2015.

STIS

RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.10 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy na rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/10 - Flash Příloha: RM 332 - 5/10 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují žádá RM o schválení navýšení limitu
počtu zaměstnanců na rok 2015 z 52 na 57, přepočteného počtu zaměstnanců z 45 na 49,75, limitu objemu
prostředků na platy na rok 2015 o 350 tis. Kč na 11.290.648 Kč a limitu objemu prostředků na dohody o 100 tis. Kč na
550 tis. Kč. Částka 350 tis. Kč pokryje platy zdravotních sester, které nastoupily ode dne 01.10.2015, finanční
prostředky na dohody narostly v roce 2015 díky extrémní nemocnosti pracovníků na všech úsecích střediska.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy a na dohody na rok 2015 Městskému
středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Navýšení počtu zaměstnanců schválila RM 323 dne 08.06.2015 o 3 zaměstnance (2,75
přepočtených zaměstnanců) a RM 327 dne 17.08.2015 o 2 zaměstnance.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala navyšování počtu zaměstnanců, rozsahu služeb a počtu klientů. Radní požádali Mgr. Kupku o
zajištění srovnávacích čísel.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 332- 14095/15
RM schvaluje Městskému středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují na rok 2015 navýšení limitu počtu
zaměstnanců z 52 na 57, přepočteného počtu zaměstnanců z 45 na 49,75, limitu prostředků na platy z 10.940.648 Kč na
11.290.648 Kč a limitu prostředků na dohody ze 450 tis. Kč na 550 tis. Kč. Zvýšené náklady na platy a dohody budou plně
pokryty z vlastního rozpočtu a příspěvku MPSV.
RM 332 Schvaluje.

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

5.11 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/11 - Flash Příloha: RM 332 - 5/11 - Flash
Identifikace:
Dne 19.10.2015 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou se navyšují platové tarify s platností ode dne
01.11.2015. Pro ředitele MMUZ, MKN a MSSS OÁZA platí tabulka dle přílohy č. 1 k NV č. 564/2006 Sb., pro ředitele
škol a školských zařízení platí tabulka dle přílohy č. 9 k NV č. 564/2006 Sb. Zřizovatel zařazuje ředitele příspěvkových
organizací do platových tříd a platových stupňů. Zařazení do platového stupně se stanovuje podle délky praxe. Z
těchto důvodu je třeba schválit nové platové výměry pro ředitele příspěvkových organizací, které zřizuje město Nové
Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Seznámit se s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě + uložit OŠKS a OSÚ připravit nové platové výměry pro ředitele příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 332- 14096/15,

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

(uložen úkol číslo 20441).

RM byla seznámena s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se změnou platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v souvislosti
se změnou platových tarifů. RM ukládá OŠKS a OSÚ připravit ve smyslu uvedeného nařízení vlády nové platové výměry,
platné ode dne 01.11.2015 pro ředitele příspěvkových organizací, které zřizuje město Nové Město nad Metují.
RM 332 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

5.12 Žádost "MŠ Na Františku" o pokácení suchého stromu
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/12 - Flash Příloha: RM 332 - 5/12 - Flash
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" žádá RM o souhlas s pokácením suchého ovocného stromu na školní zahradě. Jedná se
o letitou třešeň, která letos v létě uschla.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pokácením uschlého stromu na zahradě "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme. Vyjádření OŠKS: Z důvodu bezpečnosti dětí na školní zahradě je nutné strom pokácet. Dle
konzultace s OŽP není nutný jejich souhlas.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 332- 14097/15,

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

(uložen úkol číslo 20442).

RM souhlasí s pokácením suchého stromu na školní zahradě Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845. RM
ukládá TS zajistit pokácení tohoto stromu.
RM 332 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Žádost MK o zapůjčení nízkého pódia na "Zpívání pod vánočním stromem"
Zdroj. dokum.: RM 332 - 5/13 - Flash Příloha: RM 332 - 5/13 - Flash
Identifikace:
Ředitelka MK informuje RM o programu tradiční akce o adventních nedělích "Zpívání pod vánočním stromem". Ve
dnech 29.11., 06.12. a 20.12.2015 se uskuteční již tradiční zpívání pod novoměstských vánočním stromem na
Husově náměstí od 17:00 hodin. Dne 29.11.2015 vystoupí žáci ZUŠ B. Smetany, dne 06.12.2015 žáci z "MŠ a ZŠ
Krčín", program na dne 20.12.2015 je ještě v jednání. Ředitelka MK žádá RM o zapůjčení malého pódia na tyto 3
akce. Zároveň ředitelka MK žádá o souhlas s postavením betlému již na první adventní neděli, tj. dne 29.11.2015. Na
třetí adventní neděli, tj. dne 13.12.2015 je připraven vánoční koncert pěveckého sboru Kácov v sokolovně od 18:00
hodin.
K rozhodnutí:
Schválit program Zpívání pod vánočním stromem.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: TS souhlasí.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka navrhnul úpravu usnesení - vyškrtnout první termín, protože v té době bude pódium postaveno na koncert
Novoměstské filharmonie v sokolovně.
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 332- 14098/15,

(uložen úkol číslo 20443).

RM schvaluje program tradiční akce "Zpívání pod vánočním stromem" o adventních nedělích ve dnech 29.11., 06.12., 13.12.
a 20.12.2015, jehož pořadatelem je Městský klub v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 332 - 5/13. RM ukládá
TS zajistit postavení a úklid nízkého pódia u vánočního stromu na Husově náměstí ve dnech 06.12. a 20.12.2015.
RM 332 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

Čl 6

16:20

Finance

OF

6.1 Zájem o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s. r. o.
Zdroj. dokum.: RM 332 - 6/1 - Flash Příloha: RM 332 - 6/1 - Flash
Identifikace:
ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, zasílá indikativní nabídku a související dokumenty k
rozhodnutí o tom, zda společnosti ČEZ Energo umožní kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s.r.o.
odkupem 51 % podílu města Nové Město nad Metují v této společnosti. Podrobnosti viz příloha č. RM 332 - 6/1. Po
projednání v ZM a orgánech společnosti budou předložena stanoviska odborných útvarů.
K rozhodnutí:
Projednat nabídku fy ČEZ Energo, s.r.o., ve věci kapitálového vstupu do PNT s.r.o. a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Ve velice obsáhlé diskusi zazněla různá stanoviska k dané nabídce, mj. i stanovisko z DR PNT s.r.o., jednání byla
přítomna i jednatelka PNT s.r.o. Ing. Skaláková.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 332- 14099/15,

(uložen úkol číslo 20444).

RM projednala a bere na vědomí nabídku fy ČEZ Energo, s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín. RM předkládá k
rozhodnutí ZM zda uložit ST a orgánům společnosti PNT s.r.o. jednat o vstupu strategického partnera do společnosti."
RM 332 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočtová opatření 2015
Zdroj. dokum.: RM 332 - 6/2 - Flash Příloha: RM 332 - 6/2 - Flash
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

6.3 Směrnice č. 3/2015 o účetnictví
Zdroj. dokum.: RM 332 - 6/3 - Flash Příloha: RM 332 - 6/3 - Flash
Identifikace:
OF předkládá RM ke schválení aktualizovanou směrnici o účetnictví - viz příloha č. RM 332 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit aktualizovanou směrnici.
Odůvodnění:
Aktualizace vychází z platných právních předpisů. Jedná se zejména o formální úpravy textu vyhlášky (úprava
struktury textu vyhlášky, číslování odstavců, vypuštění nadbytečného textu, doplnění aktuálních odkazů na právní
předpisy …) a dále o úpravy týkající se vymáhání pohledávek vycházející z provedené kontroly UIA. Úpravy byly
provedeny ve spolupráci s UIA a městskou právničkou.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 332- 14100/15
RM schvaluje Směrnici č. 3/2015 o účetnictví ve znění přílohy č. 332 - 6/3.
RM 332 Schvaluje.

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

6.4 Smlouvy o dodávce vody
Zdroj. dokum.: RM 332 - 6/4 - Flash Příloha: RM 332 - 6/4 - Flash
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., předkládá ke schválení 2 smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod (č. SML-2004-100-001639 a č. SML-2004-100-018500) na odběrní místa, kde je město vlastníkem
pozemků a plátcem je TENNIS CLUB Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvy.
Odůvodnění:
Znění smluv vyplývá z nové legislativy dané novým zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.
274/2001 Sb. ,o vodovodech a kanalizacích. Text byl posouzen PRAV.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 332- 14101/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20445).

RM schvaluje 2 smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřené se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, ve znění přílohy č. RM 332 - 6/4.
RM 332 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

6.5 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 332 - 6/5 - Flash Příloha: RM 332 - 6/5 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 332 - 6/5.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, opotřebeného nebo nevyužitého majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 332- 14102/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20446).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Rašínova 600 a majetku města (ODSH) ve znění přílohy č.
RM 332 - 6/5.
RM 332 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 30.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 332 - 26.10.2015

Různé

16:40

7.1 Zápis z 24. zasedání Partnerského výboru ze dne 07.10.2015
Zdroj. dokum.: RM 332 - 7/1 - Flash Příloha: RM 332 - 7/1 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis z 23. zasedání Partnerského výboru - viz příloha č. RM 332 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 332- 14103/15
RM bere na vědomí zápis z 24. zasedání Partnerského výboru ze dne 07.10.2015, ve znění přílohy č. RM 332 - 7/1.
RM 332 Bere na vědomí.

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

7.2 Oznámení SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují o konání vánoční výstavy na novoměstském zámku
Zdroj. dokum.: RM 332 - 7/2 - Flash Příloha: RM 332 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olga Talášková oznamuje termín
konání tradiční Vánoční výstavy v prostorách zámku rodiny Bartoň - Dobenín, tj. ve dnech 10. - 13.12.2015. Vzhledem
k tomu, že se ve dnech konání výstavy očekává ve městě zvýšený pohyb motorových vozidel - především na Husově
náměstí - žádá o pomoc při zajištění organizace dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích v
době konání výstavy. Oznámení "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují - viz příloha č. RM 332 - 7/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení o konání Vánoční výstavy na zámku rodiny Bartoň - Dobenín + zajistit pomoc při organizaci
dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích v době konání výstavy.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Paní M. Petruželková - budou opět velké problémy v dopravě, je třeba opravdu maximální nasazení MP při koordinaci
a odklánění dopravy na "farskou zahradu" a parkoviště pod MěÚ. Radní se shodli, že je třeba, aby se odklánění dělo
již na náměstí Republiky. ST přislíbil zajistit nasazení tříčlenné hlídky MP. Další část diskuse se týkala pokutování na
Husově náměstí a problémů s vyznačením parkovacích míst.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 332- 14104/15,

(uložen úkol číslo 20447).

RM bere na vědomí informaci o konání Vánoční výstavy na zámku rodiny Bartoň - Dobenín ve dnech 10. - 13.12.2015, ve
znění přílohy č. RM 332 - 7/2. RM ukládá MP zajistit zvýšený bezpečnostní dohled na Husově náměstí v době konání
Vánoční výstavy a především pak včasné odklánění dopravy již na náměstí Republiky.
RM 332 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 10.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

7.3 Žádost SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují o sponzorský dar - 35 ks vánočních stromků a chvojí pro
zabezpečení výzdoby výstavy
Zdroj. dokum.: RM 332 - 7/3 - Flash Příloha: RM 332 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olga Talášková žádá RM o bezplatné
poskytnutí cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují + ne/souhlasit s poskytnutím sponzorského
daru.
Odůvodnění:
Stanovisko SL: SL bere na vědomí a souhlasí s poskytnutím sponzorského daru cca 35 ks vánočních stromků
(dřevina smrk) pro „Vánoční výstavu“ pořádanou Střední školou a Základní školou, Husovo náměstí 1218, Nové
Město nad Metují. Stromky budou připraveny po dohodnutém termínu, odvoz si zajistí SŠ a ZŠ Nové Město nad
Metují. Hodnota tohoto sponzorského daru činí cca 6.000 Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 332- 14105/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20448).

RM souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor v
rámci Vánoční výstavy na zámku rodiny Bartoň - Dobenín, která se koná ve dnech 10. - 13.12.2015.
RM 332 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 10.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svoz odpadu

Identifikace:
Jedná se o speciální komisi pro veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., Svoz komunálního odpadu na období
2016-2017. Navržené složení komise: členové - Ing. Jiří Kunte, Ing. Ondřej Hanka, p. Agáta Šenková, p. Petr Hable,
p. Renata Konvalinová a náhradníci členů komise - Ing. Libor Pozděna, Ing. Simona Vojnarová, p. Martin Hájek, Mgr.
Jana Továrková, Ing. Michal Beseda.
K rozhodnutí:
Schválit komisi.
Odůvodnění:
Jedná se o zakázku v režimu zákona o zakázkách, proto zvláštní komise.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 332- 14106/15
RM schvaluje komisi pro veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., Svoz komunálního odpadu na období 2016-2017.
Navržené složení komise: členové - Ing. Jiří Kunte, Ing. Ondřej Hanka, p. Agáta Šenková, p. Petr Hable, p. Renata
Konvalinová a náhradníci členů komise - Ing. Libor Pozděna, Ing. Simona Vojnarová, p. Martin Hájek, Mgr. Jana Továrková,
Ing. Michal Beseda. Komise provede otevření, hodnocení i posouzení nabídek.
RM 332 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

7.5 Personální změny na městském úřadě ode dne 01.01.2016

Identifikace:
Souhrnné informace pro RM o personálních změnách na MěÚ, které nastanou ke dni 01.01.2016. Vedoucí Odboru
správy lesů Ing. Jan Štícha rezignoval na funkci ke dni 31.12.2015 z důvodu odchodu do důchodu. Nástupcem byl
výběrovou komisí a RM vybrán a schválen p. David Rek, DiS., který na tuto pozici nastoupí ode dne 01.01.2016. Pan
David Rek, DiS., v současné době pracuje na pozici referenta Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a
regionálního rozvoje. Na tuto uvolněnou pozici byl výběrovou komisí vybrán p. Richard Hrachový, který nastoupí ode
dne 01.01.2016. Vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru správního paní Marie Horáková
rezignovala na funkci ke dni 31.12.2015 z důvodu odchodu do důchodu. Výběrovou komisí byl vybrán a TAJ ode dne
01.01.2016 jmenován do funkce vedoucího Oddělení dopravy a silničního hospodářství pan Bc. Petr Kubala. Pan
Kubala v současné době pracuje na pozici strážníka Městské policie Nové Město nad Metují (dále jen "MP"), který je
pověřen plněním úkolů při řízení MP. Na uvolněnou pozici strážníka MP byla proto přijata paní Bc. Veronika Vítková
ode dne 01.01.2016. Paní Bc. Veronika Vítková se účastnila výběrového řízení na pozici strážníka MP, které se
uskutečnilo dne 19.03.2014. Do
výběrového řízení se tehdy přihlásilo 12 uchazečů. Všichni uchazeči se zúčastnili ústního pohovoru s výběrovou
komisí. Výběrová komise doporučila k psychologickému vyšetření ze všech uchazečů paní Bc. Veroniku Vítkovou, a
to spolu s dalším uchazečem, p. Adamem Petrem. Psychologické vyšetření paní Bc. Veronika Vítková absolvovala
dne 09.04.2014. Na základě vyhodnocení všech částí výběrového řízení pak výběrová komise určila konečné pořadí
uchazečů, kde se na 1. místě umístil p. Adam Petr a na 2. místě paní Veronika Vítková. ST návazně dále navrhne ZM
pověřit řízením MP jednoho ze stávajících strážníků MP, a to p. Miloše Kratěnu ode dne 01.01.2016, na dobu určitou,
do dne 30.04.2016. S návrhem bude do ZM předložena i koncepce činnosti MP zpracovaná p. Milošem Kratěnou.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 332- 14107/15
RM bere na vědomí informace o personálních změnách na městském úřadě ode dne 01.01.2016.
RM 332 Bere na vědomí.

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

7.6 Nové znění zakladatelské listiny společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 332 - 7/6 - Flash Příloha: RM 332 - 7/6 - Flash
Identifikace:
V souvislosti s rekodifikací obchodního práva, zrušením obchodního zákoníku a novým zákonem o obchodních
korporacích, se ke schválení předkládá nové znění zakladatelské smlouvy společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení nové zakladatelské listiny.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 332- 14108/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20449).

RM doporučuje ZM, aby v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválilo nové znění Zakladatelské listiny společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o., ve znění
přílohy č. RM 332 - 7/6
RM 332 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

7.7 Statut Novoměstského zpravodaje
Zdroj. dokum.: RM 332 - 7/7 - Flash Příloha: RM 332 - 7/7 - Flash
Identifikace:
RM je předložen Statut Novoměstského zpravodaje, který stanovuje pravidla pro vydávání tohoto periodika. Statut
Novoměstského zpravodaje - viz příloha č. RM 332 - 7/7.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Statut Novoměstského zpravodaje.
Odůvodnění:
RM je předkládán Statut Novoměstského zpravodaje, který byl vytvořen na základě zkušeností z redakcí městských
zpravodajů měst obdobné velikosti. Jeho vydáním budou stanovena pevná pravidla pro zveřejňování jednotlivých
příspěvků, zejména případných příspěvků místních politických stran a uskupení. Zároveň stanovuje jasná pravidla pro
případné polemiky a diskuse.
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - co statut přináši nového? Paní Eva Kupková uvedla, že statut dosud nebyl schválen. Měl by upravovat
pravidla pro vydávání Novoměstského zpravodaje (dále jen "NZ"), kterými se bude řídit Redakční rada NZ a autoři
článků.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 332- 14109/15
RM schvaluje Statut Novoměstského zpravodaje, ve znění přílohy č. RM 332 - 7/7.
RM 332 Schvaluje.

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

7.8 Žádost o udělení výjimky z požadavku 3 let trvalého bydliště v Novém Městě nad Metují a umístění v
MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 332 - 7/8 - Flash Příloha: RM 332 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Paní Ing. M. Ch. žádá RM o udělení výjimky z požadavku 3 let trvalého bydliště pro její maminku paní M. P., která žije
v Dobrušce. Její zdravotní stav se zhoršuje a potřebuje každodenní péči. Paní Ing. Ch. dále uvádí důvody, proč žádá
RM zároveň také o umístění maminky v MSSS Oáza. Podrobnosti viz žádosti v příloze č. RM 332 - 7/8.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/udělit výjimku + ne/souhlasit s umístěním v MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Stanovisko OSV: Odbor sociálních věcí doporučuje neudělit souhlas s udělením výjimky, a to vzhledem k tomu, že by
nebyla dodržena podmínka v okruhu osob, který je stanovený v rozhodnutí o registraci sociální služby, a umístěním
by se domov pro seniory mohl dopustit správního deliktu dle § 107 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění, za nedodržení stanoveného rozsahu.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 332- 14110/15
RM nesouhlasí s udělením výjimky pro matku žadatelky, paní Ing. M. Ch., pro umístění do domova pro seniory Městského
střediska sociálních služeb Oáza.
RM 332 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

7.9 Plán zimní údržby 2015 - 2016
Zdroj. dokum.: RM 332 - 7/9 - Flash Příloha: RM 332 - 7/9 - Flash
Identifikace:
TS předkládají RM Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2015 - 2016 v Novém Městě nad Metují.
Po jeho schválení se stane základním dokumentem pro provádění zimní údržby a uživatelé místních komunikací
budou povinni se tímto plánem řídit, dále je nutné zajistit jeho zveřejnění na úřední desce města Nové Město nad
Metují a na internetových stránkách města Nové Město nad Metují. Plán zimní údržby: část A místní komunikace, část
B chodníky pro zimní období 2015 - 2016 v Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 332 - 7/9.
K rozhodnutí:
Ne/schválit plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2014 - 2015.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Oba dokumenty jsou předloženy ve stejném znění jako pro minulá období. Zkušenosti z předešlých
zimních období ukázaly, že navrhovaný stav vyhovuje potřebám města a je pro TS časově i ekonomicky proveditelný.
Vyjádření OV: OV Vrchoviny - bez připomínek, OV Krčín - bez připomínek, OV Spy - bez připomínek.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - ulice udržované pískem a solí. Proč stále sypeme i pískem? V některých částech města si na to občané
stěžují. Na dotaz odpověděl telefonicky vedoucí TS p. Miroslav Trojan. Jsou zde jak praktické (kopce a nerovný
terén), tak i ekonomické důvody.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 332- 14111/15
RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2015 - 2016 v Novém Městě nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 332 - 7/9. RM ukládá OSÚ zajistit zveřejnění plánu zimní údržby na úřední desce města Nové Město nad Metují
a trvale, po dobu jeho platnosti, na internetových stránkách města Nové Město nad Metují.
RM 332 Ukládá.

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

7.10 Podnět Ing. Prouza - orientace cestujících na stanovišti autobusů u vlakového nádraží

Identifikace:
Podnět Ing. Prouzy ke zlepšení orientace cestujících na stanovištích autobusů u vlakového nádraží.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza uvedl, že lidé, přijíždějící vlakem do města, se příliš neorientují na autobusových stáních před železniční
stanicí. Kdysi zde byla umístěna směrová tabule a orientační plán při výstupu na boční stěně restaurace. Prosí o
umístění orientačního plánu na budově. Ing. Prouza dodá podklady i s přehledem odjezdů.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 332- 14112/15,

(uložen úkol číslo 20450).

RM ukládá OMM navrhnout a zajistit umístění orientační tabulky s plánkem autobusových zastávek před vlakovým nádražím.
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RM 332 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 2.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 332 - 26.10.2015

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 332:

18:30

Příští porada bude: RM 333, 9.11.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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