Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 390
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 390 (ve volebním období 84. zasedání) ze dne: 26.2.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 390 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Ing. Simona Vojnarová
12 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 13:38 15:46
členka (Komise pro otvírání obálek)
13:07
architekt (Architekt)
13:23

Hosté:
1
2
3
4
5

vedoucí OSV
ředitelka MSSS Oáza
referentka OSÚ
předseda Komise pro vyváženou dopravu
vrchní strážník MP

Mgr. Denisa Plšková
Mgr. Jana Balcarová
Eva Kupková
Ing. Jaroslav Rohulán
Miloš Kratěna

13:39
13:39
14:47
15:46
16:33

Odchod Účast
17:46
Plná
17:46
Plná
Neúčast omluvena
17:46
Plná
Neúčast omluvena
17:46
Plná
17:46
Plná
17:46
Plná
17:46
Plná
17:46
Částečná
13:38
Částečná
13:36
Částečná

14:46
14:46
15:45
16:28
17:15

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 390 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 390
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 390 (ve volebním období 84. zasedání) ze dne: 26.2.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 390 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Ing. Simona Vojnarová
12 Mgr. A. Vít Lukas
Hosté:
1
2
3
4
5

Mgr. Denisa Plšková
Mgr. Jana Balcarová
Eva Kupková
Ing. Jaroslav Rohulán
Miloš Kratěna

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 13:38 15:46
členka (Komise pro otvírání obálek)
13:07
architekt (Architekt)
13:23
vedoucí OSV
ředitelka MSSS Oáza
referentka OSÚ
předseda Komise pro vyváženou dopravu
vrchní strážník MP

13:39
13:39
14:47
15:46
16:33

Odchod Účast
17:46
Plná
17:46
Plná
Neúčast omluvena
17:46
Plná
Neúčast omluvena
17:46
Plná
17:46
Plná
17:46
Plná
17:46
Plná
17:46
Částečná
13:38
Částečná
13:36
Částečná
14:46
14:46
15:45
16:28
17:15

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 390 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

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

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 389) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 389 ze dne 12.2.2018 :

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

STIS
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Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 390
V

Kontrola úkolů v počtu 45

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 286- 12135/14

Věc : Smlouva o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu

18 268 Vznik úkolu: 3.2.2014

Termín :

26.2.2018

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Rej
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.2.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu pro
stavbu "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové
Město nad Metují a Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
ve znění přílohy č. RM 286 - 3/7 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Splněno - schválení smlouvy je zařazeno do RM 390 - Různé.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 375- 16150/17

Věc : VŘ - „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují“/2

22 436 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

29.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.3.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“/2 firmě
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, za
nabídkovou cenu 3.848.491,35 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení §
2219 - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší o 1 mil. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6171 - místní správa (nové vozidlo) ve výši 295 tis. Kč, § 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň (dovybavení TS) ve výši 125 tis. Kč, § 3722 - sběr a svoz
komunálních odpadů (kamerový systém sběrného dvora - kompenzace za výdaje r. 2016) ve výši
50 tis. Kč, § 3631 - energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní
ve výši 200 tis. Kč, § 2321 Kanalizace v ul. Železova louka - PD ve výši 50 tis. Kč, § 3113 ZŠ
Komenského, chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD ve výši 15 tis. Kč, § 3113 ZŠ
Malecí, WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD ve výši 15 tis. Kč, § 3113 Koncepce řešení zahrad u
ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského ve výši 25 tis. Kč, § 3113 ZŠ Malecí - venkovní
přírodovědná učebna s bezbariérovou úpravou vstupu ve výši 57 tis. Kč, § 3322 Program
regenerace - městské opevnění JV III. etapa ve výši 100 tis. Kč, § 2143 Novoměstská naučná
stezka - odpočinková místa ve výši 68 tis. Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, IČO: 25253361, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Smlouva o dílo nebyla podepsána z důvodu, že rozhodnutí
o umístění a stavební povolení nenabylo právní moci. ORM podalo na OVRR žádost o stažení
Žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na rekonstrukci
kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty. V současné době se
dopracovávají podklady k projektové dokumentaci. Poté bude opětovně požádáno o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s novelou stavebního zákona,
která je účinná od 1.1.2018.

Závěr: schválen nový termín: 29.5.2018 z důvodu: Úprava PD pro podání nové žádosti o ÚR. SOD
nebude podepsána dokud nezískáme pravomocné stavební povolení.
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Stránka 3 z 29

Tisk: 2.3.2018

RM 381- 16390/17

Věc : Věžní hodiny - objekt JSDH č. p. 850

22 623 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/628

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.2.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením opravy věžních hodin na objektu č. p. 850, ul. 28. října, do výše
nákladů 10.000 Kč vč. DPH a ukládá OSN tuto opravu zajistit v rámci letošního Plánu oprav. RM
dále ukládá OSN zařadit položku "Repase tří stávajících strojků věžních hodin v čp. 850" do
návrhu Plánu oprav pro rok 2018.
Proběhla opakovaná oprava hodinového stroje. Hodinář odstranil další závady a spustil poslední
zkušební provoz. Po této opravě a zkušebním provozu padne konečné rozhodnutí, zda lze
hodinový stroj opravit, nebo bude potřebná celková výměna.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Byla provedeno odstranění dalších závad a nyní je
třeba znovu spustit zkušební provoz a ověřit úspěšnost oprav.
RM 385- 16546/17

Věc : Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na pozemek pod chodníkem v ul. 1. máje

22 730 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. p. č.
710/34 o celkové výměře 4 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 3446 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, vedeném KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve vlastnictví p. V. J., dle
předloženého návrhu.
Do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16647/18

Věc : Splašková kanalizace ul. Kasárenská (lokalita Březinky), k. ú. Nové Město nad
Metují - žádost na Vodovody kanalizace Náchod a.s.

22 800 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o
možnost financování a následného provozování vybudované splaškové kanalizace s názvem
"Kanalizační řad - ulice Kasárenská" na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3 a 694/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují (kanalizace v lokalitě Březinky), v souladu se Směrnicí č. S14/03/14, ve znění přílohy
č. RM 387 - 3/4. RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi společností
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a městem Nové Město nad Metují, na realizaci akce
"Kanalizační řad - ulice Kasárenská" na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3 a 694/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují (kanalizace v lokalitě Březinky), ve znění přílohy č. RM 387 - 3/4, a pověřuje ST jejím
podpisem, a to po schválení žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o
možnost financování a následného provozování vybudované splaškové kanalizace s názvem
"Kanalizační řad - ulice Kasárenská" v ZM.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 387- 16652/18

Věc : Kanalizace pro č. p. 123,136,131,127,129 a 29, Vrchoviny - Smlouva o zápůjčce

22 805 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit
firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky ve výši 1.270.550,00 Kč na
realizaci akce „Kanalizace pro č. p. 123,136, 131, 127, 129 a 29 Vrchoviny“, ve znění přílohy č.
RM 387 - 3/2. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Smlouva o zápůjčce je předložena ke schválení ZM 124 22.2.2018.

Závěr: schválen nový termín: 12.3.2018 z důvodu: Smlouva může být podepsána až po schválení ZM.
RM 387- 16676/18

Věc : Vyřazení majetku

22 817 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
22.2.2018 Plnění:

15.2.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, MŠ Rašínova a Centra
Najáda ve znění přílohy č. RM 387 - 6/1.
Splněno - majetek vyřazen z evidence a zlikvidován.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16686/18

Věc : Darování části pozemku pro rekonstrukci komunikace v ul. Havlíčkova

22 825 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, p. o., IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04
Hradec Králové, na část pozemku p. p. č. 2050/3 o celkové výměře 51 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, včetně všech součástí a
příslušenství, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
Do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16690/18

Věc : Nabídka na odkoupení nemovitosti - bývalý špýchar

22 829 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM nesouhlasit s koupí pozemku st. p. č. 36 se stavbou bez čp/če, občanského
vybavení, bývalý špýchar, vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 1993 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují.
Do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 388- 16691/18

Věc : Vzdání se předkupního práva města k pozemku na Rychtě - změna stavebníka

22 830 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM nesouhlasit s využitím předkupního práva města z kupní smlouvy s
předkupním právem uzavřené dne 18.3.2016 a umožnit p. FS, prodat pozemek p. č. 379/1 o
výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě s podmínkou, že svého
právního nástupce zaváže v kupní smlouvě (v převodním dokumentu) ke stejným závazkům jaké
vyplývají z kupní smlouvy s předkupním právem uzavřené s městem ze dne 18.03.2016.
Do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16693/18

Věc : Podmáčení městského opevnění v části západního Zadomí

22 832 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

1.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojnarová
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.2.2018 Plnění:

RM souhlasí se zadáním geologického průzkumu v blízkosti městského opevnění u domu čp.
1247 v ul. Na Zadomí (západní část) Ing. JChza nabídkovou cenu ve výši 31.097 Kč včetně DPH.
V současné době ORM zpracovává podklady (inženýrskou činnost), která je potřebná k
provedení sondy – vyjádření k existenci sítí v daném místě, poté bude určeno vhodné místo k
provedení sondy, zakresleno do situace a požádáno o další vyjádření a o závazné stanovisko
státní památkové péče a poté o územní souhlas. Bez potřebných souhlasů a povolení nemůže
být sonda provedena. Zadání geologického průzkumu proběhne po vydání územního souhlasu.
Veškerá vyjádření budou průběžně konzultována se zpracovatelem geologického průzkumu ing.
Chaloupským a zpracovatelem PD pro jižní a západní Zadomí, firmou PROKONSOLT s.r.o.

Závěr: schválen nový termín: 1.5.2018 z důvodu: Příprava podkladů a zajišťování potřebných povolení.
RM 388- 16696/18

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě č. 273/2017

22 835 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

26.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405 na pokládku optické
sítě s názvem „FTTx_NMNM_001_TGM“, který se zabývá doplněním chybějících pozemků, ve
znění přílohy č. RM 388 – 3/4 a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 388- 16699/18

Věc : Zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby jinému
projektantovi

22 838 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

26.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.2.2018 Plnění:

RM souhlasí s ukončením spolupráce na projektech „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí“
a „Stavební úpravy komunikace západní Zadomí“ se zpracovatelem Ing. HS a ukládá OMM
odeslat zpracovateli PD oznámení o ukončení spolupráce na těchto projektech s vyčíslením
smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 20.03.2017, kterou s ním má město
uzavřenu. RM schvaluje výjimku ze zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním nového zpracování projektové dokumentace
firmě PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec za nabídnutou cenu 95.000
Kč bez DPH, s DPH 114.950 Kč na obě stavby. RM pověřuje ST podpisem příslušné smlouvy o
dílo.
Splněno. Ing. Hynku Seinerovi bylo odesláno oznámení o ukončení spolupráce s vyčíslením
smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 20.3.2017. Bylo zadáno nové zpracování
projektové dokumentace firmě PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec.
Smlouva o dílo na zpracování PD byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16700/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové

22 839 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

26.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
Goldware, s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění
příloh č. RM 388 – 3/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Návrh "Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě
Nové Město nad Metují"
Termín : 22.2.2018
Garant :
22 844 Vznik úkolu: 29.1.2018

RM 388- 16708/18

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit "Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve
městě Nové Město nad Metují" ve znění přílohy č. RM 388 - bod 5/2.
Splněno, předloženo ke schválení do ZM 124 dne 22.02.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16712/18

Věc : Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2018

22 847 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. ve výši 500 tis. Kč a pověřit ST podpisem
smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Splněno, předloženo ke schválení do ZM 124 dne 22.02.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 388- 16721/18

Věc : Informace ČAOH k riziku navýšení nákladů obce za odpadové hospodářství

22 850 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí Nositel: KavD
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.2.2018 Plnění:

RM projednala informace České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů
obce za odpadové hospodářství. RM doporučuje ZM projednat informaci o riziku navýšení
nákladů města na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona
o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. RM doporučuje ZM
nesouhlasit s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a
jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. RM doporučuje ZM deklarovat, že zastává
názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. ZM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR,
aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby
navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Viz ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16724/18

Věc : Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedící Okresního soudu

22 851 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

22.2.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě, paní MB, ve znění
přílohy č. RM 388 - 7/7 - Flash s tím, že navržená kandidátka bydlí v Novém Městě nad Metují.
Žádost Okresního soudu v Náchodě je zařazena do programu ZM 124 k projednání.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16728/18

Věc : Zveřejnění záměru města dát do výpůjčky pozemek pro vybudování parkovacího
místa na sídlišti u Luštince

22 855 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dát do výpůjčky části pozemku p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín
dle předloženého návrhu pro vybudování parkovacích míst na vlastní náklady.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16737/18

Věc : Zařazení akce "ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP" do rozpočtu 2018

22 864 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit zařazení akce "ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP" do
rozpočtu 2018 s nákladem 1.200 tis. Kč. RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení rozpočtu §
3113 - akce ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP o částku 1 200 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto z přebytku hospodaření r. 2018 navýšením položky Financování (8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech).
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 389- 16738/18

Věc : Aktuální stav projektů

22 865 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 07.02.2018, ve
znění přílohy č. RM 389 - 3/3.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16739/18

Věc : Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města

22 866 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: SkoM
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé
záměry města, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/4.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16743/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové

22 870 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405, ve znění příloh č. RM 389 – 3/8 a
pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Smlouva bude teprve doplněna o usnesení z RM
389 a předána k podpisům.

RM 389- 16744/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. 28. října

22 871 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/9 a
pověřuje ST jejich podpisem.
Žádost o posun termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Smlouva bude teprve doplněna o usnesení z RM
389 a předána k podpisům.
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Tisk: 2.3.2018

RM 389- 16745/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. T. G. Masaryka

22 872 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a zároveň schvaluje smlouvu o
smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o výprose mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G.
Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/10
a pověřuje ST jejich podpisem.
Žádost o posun termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Smlouva bude teprve doplněna o usnesení z RM
389 a předána k podpisům.
RM 389- 16746/18

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o VB a smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě
v ul. T. G. Masaryka - Nerudova

22 873 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/11 a pověřuje ST jejich
podpisem.
Žádost o posun termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Smlouva bude teprve doplněna o usnesení z RM
389 a předána k podpisům.
RM 389- 16747/18

Věc : Souhlas k uložení elektrické přípojky nn do země, Spy

22 874 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM souhlasí s uložením elektrické přípojky nn do země v p. p. č. 555/9, k. ú. Spy podle
předložené projektové dokumentace „Spy, přípojka kNN pro p. p. č. 555/8, Z. IP-12-2009559“.
Žádost o posun termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Smlouva bude teprve doplněna o usnesení z RM
389 a předána k podpisům.
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Tisk: 2.3.2018

RM 389- 16748/18

Věc : Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón 2018 - příspěvky z rozpočtu města

22 875 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, si vyhradit pravomoc RM rozhodovat v případě Programu regenerace MPR a
MPZ o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50 tis. Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. RM
doporučuje ZM schválit povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace MPR a
MPZ v roce 2018 na obnovu kulturních památek soukromých vlastníků: 1) zámek Nové Město
nad Metují - obnova komínových těles na č.p. 1202 a obnova zadláždění zámeckého průjezdu v
č.p. 1201, žadatel Joseph Michael Barton Dobenin, ve výši 25.657 Kč, 2) měšťanský dům, č.p.
1235 - obnova oken včetně rámu, doplnění šambrán okolo oken, obnova balkonových dveří,
odstranění oplechování podlahy balkonu, obnova dřevěné podlahy balkonu, žadatel Ing. Dagmar
Tkadlecová, ve výši 39.160 Kč. RM doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 120 - 7576-17 s jednotlivými
vlastníky (žadateli) po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z MK ČR a pověřit ST
podpisem těchto smluv. RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty pro rok 2018 dle přílohy č.
RM - 3/13.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16749/18

Věc : Hudební duch pohraničí - zamítnutí dotace

22 876 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM bere na vědomí předloženou informaci o nesplnění kritérií přijatelnosti u žádosti o dotaci na
projekt "Hudební duch pohraničí" a ukládá OMM informovat o této skutečnosti ZM.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16750/18

Věc : Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí - žádost o dotaci

22 877 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: SkoM
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce odborných učeben
ZŠ Malecí do připravované 8.výzvy MAS POHODA-IROP - Infrastruktura základních škol II.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16751/18

Věc : Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - zamítnutí dotace

22 878 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM bere na vědomí předloženou informaci, že žádost o dotaci na projekt "Autobusový terminál
Rychta a parkování v ul. Nerudova" nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a
ukládá OMM postoupit tuto informaci do ZM.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 389- 16754/18

Věc : Žádost o souhlas s připojením nového RD k místní komunikaci v ul. Vrchovinská

22 881 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM souhlasí s připojením plánované novostavby RD na p. p. č. 691/2, 691/4 a 691/8 v k. ú. Nové
Město nad Metují k místní komunikace v ul. Vrchovinská dle přiložené situace v příloze č. RM
389 - 3/19.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Místo pro přecházení u čerpací stanice v ul. T. G. Masaryka - podání žádosti o dotaci
do grantového programu Škoda Auto
Termín : 22.2.2018
Garant :
22 884 Vznik úkolu: 12.2.2018
ST

RM 389- 16757/18

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: SkoM
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Místo pro přecházení u čerpací
stanice v ul. T. G. Masaryka do grantového programu Škoda Auto, Program Dopravní
bezpečnost v obcích.
Splněno, předloženo do ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16761/18

Věc : Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - odvolací řízení k vydání
územního rozhodnutí

22 888 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.2.2018 Plnění:

26.2.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM prověřit neprodleně to, proč dosud KÚ nerozhodl v odvolání k vydání územního
rozhodnutí k akci Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova a dále zjistit, kdy se dá
rozhodnutí KÚ předpokládat. Informaci zaslal radním e-mailem.
Splněno - e-mail odeslán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 389- 16764/18

Věc : Podnět radního - asfalt a kanálové vpusti v ul. K Sirkárně

22 891 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Tyc
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
23.2.2018 Plnění:

RM ukládá OMM (ORM) prověřit stav dokončené asfaltové komunikace v části ulice Pod
Sirkárnou, a to vč. stavu zvýšených kanálových vpustí a informaci zaslat radním e-mailem.
Splněno e-mail odeslán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 389- 16769/18

Věc : Informace k jednání o opravách střešní konstrukce a krovu - Stará škola

22 896 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Int: OSN/665

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM bere na vědomí výsledek jednání zástupců OSN, ORM a státní památkové péče ve věci
opravy střešní konstrukce a krovu - Stará škola v Krčíně. RM doporučuje ZM uložit OMM (OSN)
zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu střešní konstrukce objektu č. p. 22, „Stará
škola“, v rozsahu uvedeném dle návrhu v příloze č. RM 389 - 4/3. RM doporučuje ZM schválit
rozpočtové opatření - navýšení položky § 6409 - údržba (investice, revize...) objektů města o 90
tis. Kč s tím, že toto navýšení bude pokryto přesunem z rezervy na investiční a neinvestiční
výdaje v rámci § 6409.
Splněno. Do ZM 124 předložen bod ke schválení.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16770/18

Věc : VŘ - Obnova nátěrů - Program regenerace 2018

22 897 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.2.2018

Int: OSN/662

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: Horvat
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: „Obnova nátěrů Program regenerace 2018“, uchazeči Jiřímu Dvořáčkovi, Nerudova 742, Česká Skalice, IČO:
63589192, za nabídkovou cenu 174.966 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 18/2018 na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Jiří Dvořáček, IČO: 63589192, ve znění
přílohy č. RM 389 - 4/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16779/18

Věc : Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami

22 904 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou,
oboustranně přínosnou spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ
Spartak Nové Město nad Metují 105 tis. Kč, SK Nové Město nad Metují 50 tis. Kč, TJ Sokol Krčín
25 tis. Kč.
Splněno, předloženo ke schválení do ZM 124 dne 22.02.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 389- 16780/18

Věc : Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města provoz a údržba sportovních areálů

22 905 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města na provoz a údržbu sportovních areálů ve znění přílohy č. RM 389 - 5/9.
Splněno, předloženo ke schválení do ZM 124 dne 22.02.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 389- 16781/18

Věc : Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2018

22 906 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

22.2.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018
Městskému fotbalovému klubu Nové Město nad Metují, z.s. ve výši 200 tis. Kč a pověřit ST
podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Splněno, předloženo ke schválení do ZM 124 dne 22.02.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16785/18

Věc : Rozpočtová opatření 2018

22 908 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
22.2.2018 Plnění:

22.2.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM a doporučuje
ZM provedená opatření potvrdit a schválit.
ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16786/18

Věc : Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí NAA-V-1/2018

22 909 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.2.2018 Plnění:

26.2.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. NAA-V-1/2018 uzavřenou s Úřadem práce Česká republika,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, (dále jen "ÚP"), předmět dohody/druh
práce: 1x asistent prevence kriminality ode dne 01.03.2018 do dne 29.02.2020, ve znění přílohy
č. RM 389 - 6/2, a pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16787/18

Věc : Smlouvy o úvěru - dofinancování investičních akcí

22 910 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
22.2.2018 Plnění:

22.2.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí informace o podmínkách úvěrů a ukládá OF předložit návrh smluv jako
informaci na jednání ZM dne 22.02.2018.
ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16789/18

Věc : Plán sociálních služeb Nového Města nad Metují 2018 - 2020

22 911 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
22.2.2018 Plnění:

22.2.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. RM 389 - 7/2 Plán sociálních služeb Nové Město
nad Metují 2018 - 2020.
ZM 124.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

RM 389- 16794/18

Věc : ZM 124 (22) - program

22 915 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.2.2018 Plnění:

22.2.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 124 (22): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 390 - 26.2.2018

Čl 1

Kontrola úkolů

13:00

ST

Čl 2

Koncepce sociální oblasti

13:35

OSV

2.1 Plán sociálních služeb a jeho zapojení do koncepce města v sociální oblasti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 2/1 - Flash Příloha: RM 390 - 2/1 - Flash

Koncepce města v sociální oblasti - tento bod navazuje na Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 2020, který schválilo ZM 124 a dále tak volně navazuje na koncepční RM 378, která se uskutečnila dne 28.08.2017,
kdy v bodě 2/1 byla projednávána sociální politika města. K jednání je přizvána vedoucí OSV paní Mgr. Denisa
Plšková a ředitelka MSSS Oáza paní Mgr. Jana Balcarová. Materiály ke koncepční debatě viz příloha č. RM 390 - 2/1.
K rozhodnutí:
Projednat koncepci, Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 - 2020 a jejich vzájemnou provázanost s
výstupem např. do budoucích investic apod.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí

V obsáhlé koncepční diskusi přítomných byly nejdříve stanoveny základní okruhy problémů, které se týkají sociální
oblasti a ve kterých se město angažuje, jak prostřednictvím OSV, tak především v rámci činnosti MSSS Oáza. Byly
projednány záležitosti týkající se péče o seniory, mobilních služeb poskytujících péči v terénu, problematiky
bezbariérovosti bytového fondu a problematiky domu s pečovatelskou službou. Ředitelka MSSS Oáza, paní Mgr. Jana
Balcarová, podala informace ke všem oblastem, ve kterých jí řízená organizace působí, ke kapacitám současným a
budoucím a k budoucím východiskům, potřebným k optimálnímu řešení potřeb občanů města i regionu v sociální
oblasti. Byla diskutována i otázka participace obcí na úhradách nákladů na pečovatelskou službu pro jejich občany.
Byly vysvětleny i využívané dotační tituly a pravidla vymezující jejich čerpání pro sociální oblast.
Radní konstatovali, že Plán sociálních služeb je značně obecný a dlouze popisuje stávající stav. Z této diskuse
nakonec vzešel požadavek radních na zpracování krátké informace o nezbytném postupu města a MSSS Oáza v
nejbližších 5 - 7 letech, konkrétně v oblasti zajištění mobilních služeb pro seniory při stávajícím stavu "bariérovosti"
bytů, ve kterých potřební občané bydlí a dále v otázce řešení situace, kdy stávající kapacity i zázemí pečovatelské
služby nebude postačovat. Totéž se týká i kapacit "Domovinky". Rovněž by měla být v této souvislosti odůvodněna či
vysvětlena předpokládaná efektivita dopadů uvažovaného vybudování jednoho objektu s nájemními byty s
pečovatelskou službou v těsném sousedství MSSS Oáza.
V závěru diskuse MST doporučil ředitelce MSSS Oáza, co nejdříve po komunálních volbách, uspořádat seminář pro
zastupitele přímo v Oáze, kde by jim byl přiblížen a vysvětlen celý systém sociálních služeb, neboť se jedná o
problematiku komplikovanou a je dobře, aby se v ní nové ZM a jeho členové co nejvíce orientovali.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 390- 16797/18
RM v souvislosti s vypracováním a schválením nového Plánu sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 - 2020
projednala koncepci města v sociální oblasti. RM ukládá OSV zajistit ve spolupráci s ředitelkou MSSS Oáza zpracování
krátké informace o nezbytném postupu města a MSSS Oáza v nejbližších 5 - 7 letech, konkrétně v oblasti zajištění mobilních
služeb pro seniory při stávajícím stavu "bariérovosti" bytů, ve kterých potřební občané bydlí a dále v otázce řešení situace,
kdy stávající kapacity i zázemí pečovatelské služby nebudou postačovat. Totéž se týká i kapacit "Domovinky". RM dále
ukládá zpracovat odůvodnění a vysvětlení předpokládané efektivity dopadů v Plánu sociálních služeb uvažovaného
vybudování jednoho objektu s nájemními byty s pečovatelskou službou v těsném sousedství MSSS Oáza.
RM 390 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 390 - 26.2.2018

Novoměstský zpravodaj

14:15

OSU

3.1 Novoměstský zpravodaj - současnost a budoucnost
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 3/1 - Flash Příloha: RM 390 - 3/1 - Flash

Koncepční diskuse radních nad podobou Novoměstského zpravodaje v současnosti a v budoucnu. K jednání přizvána
referentka OSÚ a odpovědná redaktorka Novoměstského zpravodaje pí Eva Kupková. Podklady k jednání viz příloha
č. RM 390 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat současný stav NZ a stanovit trendy do budoucna.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Eva Kupková Referentka Odbor správy úřadu

Paní Eva Kupková, odpovědná redaktorka NZ, prezentovala radním informace týkající se NZ od minulosti až po
současnost vč. srovnání. Radním byly poskytnuty všechny základní informace o vývoji ceny NZ, o struktuře jeho
obsahu, četnosti stran, o reklamách, ekonomice, cenách tisku, spolupráce s tiskárnou, problematice grafických
služeb, soutěžích služeb tisku, o remitendách, pravidlech pro zasílání příspěvků do obsahu NZ, o práci Redakční rady
NZ atd. Byly také diskutovány otázky varianty bezplatného NZ do všech domácností a obsahový i grafický "refresh"
NZ. Radní se shodli, že k případným zásadnějším změnám by mohlo být přistoupeno v souvislosti s novým
soutěžením tiskařských a grafických služeb souvisejících s vydáváním NZ, tj. v roce 2019.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 390- 16798/18
RM projednala ve znění příloh č. RM 390 - 3/1 problematiku Novoměstského zpravodaje, zhodnocení jeho současného stavu
a předpokládaného postupu při jeho vydávání do budoucna.

STIS
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Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 390 - 26.2.2018

Cyklodoprava

15:00

MST

4.1 Cyklodoprava - aktualizace Plánu rozvoje sítě cyklotras (přesun z RM 386 - 3/8)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 4/1 - Flash Příloha: RM 390 - 4/1 - Flash

Koncepční diskuse radních nad současným stavem a budoucností v oblasti Cyklodopravy ve městě. K jednání přizván
vedoucí OMM Ing. Libor Pozděna a Ing. Jaroslav Rohulán, předseda Komise pro vyváženou dopravu.
ZM svým usnesením č. ZM 79-6778/12 ze dne 02.02.2012 schválilo Plán rozvoje sítě cyklotras do konce roku 2017.
RM 386 byla předložena aktualizace tohoto plánu s výhledem do roku 2030. Vzhledem k tomu, že se jednalo o
koncepční záležitost s mnoha souvislostmi, tak navrhnul MST projednání navrhované aktualizace Plánu rozvoje
cyklotras ve městě zařadit do nejbližšího koncepčního zasedání RM (tj. dne 26.02.2018). Tento návrh plánu je proto
nyní předložen v rámci článku 4, který je věnován Cyklodopravě ve městě.
Aktualizovaný plán je rozdělen do 3 částí:
a) v první části jsou uvedeny plánované nové cyklostezky a komunikace, a to zejména propojení Spů s Krčínem
spojené s rekonstrukcí komunikace z Chlístova do Spů a ul. Železova louka, dále vybudování cyklostezky od
silničního mostu u Ammann(u) do Vrchovin, jako druhá priorita je zde uvedeno vybudování cyklostezky z Popluží do
ul. Elektrárenská a dále k letišti,
b) druhá část se zabývá vytvořením podmínek pro bezpečnou cyklistickou dopravu na základní dopravní ose spojující
střed města s Krčínem ulicí Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici a Nahořanská vyznačením cyklopruhů a
cyklopiktogramů,
c) třetí část se týká návrhů nového svislého značení cyklistických tras a propojení Nového Města nad Metují s
nadregionálními cyklistickými stezkami.
V Plánu rozvoje sítě cyklotras jsou uvedeny priority plánovaných cyklostezek a cyklotras, dále návrh priorit pro
vyznačení cyklopiktogramů - cyklopruhů na státních, krajských i městských komunikací a turistických cyklotrasách
(vodorovné dopravní značení) a v poslední části jsou uvedeny návrhy silničních značení turistických cyklotras (svislé
dopravní značení) a propojení Nového Města nad Metují s nadregionálními cyklistickými stezkami, vč. délek,
předpokládaných nákladů a navrhovaných termínů realizace.
Součástí Plánu cyklotras je Příloha 1 generel, který je mapovým podkladem pro Plán rozvoje sítě cyklotras.
Podrobnosti viz příloha č. RM 390 - 4/1.
K rozhodnutí:
Projednat současný stav cyklodopravy ve městě, stanovit budoucí přístupy a ne/doporučit ZM ke schválení návrh
aktualizovaného Plánu rozvoje sítě cyklotras v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Cyklistická doprava je vedle té hromadné a pěší alternativou k dopravě automobilové. Plán vychází z odpovědnosti za
rozvoj cyklistické dopravy, která je v ČR svěřena městům. Předpokladem bezpečné jízdy na kole ve městech s
počtem obyvatel kolem 10000 je nabídka kvalitních komunikací pro cyklisty především v těch částech sídla, kde se
koncentrují antropogenní aktivity, a kudy procházejí transitní dopravní koridory. Ke sportovnímu vyžití jsou dnes
vyhledávány také trasy pro horská a trekingová kola.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá koncepční debata přítomných za účasti Ing. Jaroslava Rohulána, který je předsedou Komise pro vyváženou
dopravu. Ing. Rohulán v rámci prezentace shrnul a popsal současný stav a východiska pro budoucí aktivity města v
oblasti cyklodopravy, tj. cyklotrasy a cyklostezky, jejich linie na území města s návazností na další a potřeby úprav
povrchů na existujících a příp. budoucích cyklostezkách. Bylo vysvětleno, že minulý Plán rozvoje sítě cyklotras a
cyklostezek v Novém Městě nad Metují schvalovalo ZM, takže je vhodné nechat navrhovanou úpravu Plán rozvoje
sítě cyklotras schválit opět v ZM, tomu také odpovídá navržené usnesení.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 390- 16799/18,
(uložen úkol číslo 22918).
RM se seznámila ve znění přílohy č. RM 390 - 4/1 s aktualizací Plánu rozvoje sítě cyklotras v Novém Městě nad Metují a jeho
okolí s výhledem do roku 2030. RM doporučuje ZM schválit Plán rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek v Novém Městě nad
Metují a jeho okolí s výhledem do roku 2030.
RM 390 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 390 - 26.2.2018

Měření rychlosti

16:00

MP

5.1 Měření rychlosti v rámci Nového Města nad Metují a v okolních obcích
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 5/1 - Flash Příloha: RM 390 - 5/1 - Flash

Koncepční diskuse radních k otázkám a možnostem měření rychlosti v rámci Nového Města nad Metují a v okolních
obcích. Podrobnosti viz příloha č. RM 390 - 5/1. K jednání přizván vrchní strážník MP, p. Miloš Kratěna.
K rozhodnutí:
Projednat předložené podklady a stanovit další přístup k řešení dané problematiky.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miloš Kratěna vrchní strážník Městská policie

Problematiku uvedl ST - je to reakce na podněty veřejnosti i starostů okolních obcí. Jde o základní návrh vzešlý z
obsáhlé diskuse k dané problematice. Vrchní strážník MP p. Kratěna prezentoval 3 varianty řešení a navazující
možnosti způsobů měření rychlosti na vybraných úsecích ve městě a v některých okolních obcích. V návazné diskusi
pak byly řešeny otázky souvisejících financí, personálního zajištění u MP a na ODSH a konkretizace úseků na území
města (celkem radní navrhují prověřit možnost měření na 5 úsecích). Radní se předběžně shodli na navrhované
variantě č. 2 a uložili související úkol pro MP.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 390- 16800/18,
(uložen úkol číslo 22919).
RM projednala ve znění přílohy č. RM 390 - 5/1 předloženou strategii přístupu k možnostem měření nejvyšší dovolené
rychlosti vozidel v Novém Městě nad Metují a okolních obcích. RM ukládá MP podat žádost na DI PČR o vyjádření k
navrhovaným místům na umístění radarových měřičů rychlosti dle varianty č. 2, uvedené a popsané v příloze č. RM 390 - 5/1
a doplněné o další dvě možná místa měření, a to na úseku ulice T. G. Masaryka od Vrchovin a v ul. Nahořanská.
RM 390 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 390 - 26.2.2018

Různé

13:05

6.1 O2, Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587, uzavřené dne 09.12.2013
Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/1 - Flash Příloha: RM 390 - 6/1 - Flash

Identifikace:

Na základě výsledku elektronické aukce byla dne 09.12.2013 podepsána rámcová dohoda č. VS/ 474587 mezi
městem Nové Město nad Metují a společností O2. Tato rámcová dohoda podchycuje výsledky výběrového řízení pro
hlasové a datové mobilní služby. Podmínky a ceny, které se podařilo vysoutěžit pro MěÚ platí také pro organizace
města. Protože První novoměstská teplárenská s.r.o. nemá statut organizace zřizované městem, nebylo ji možné do
původního výčtu zahrnout. Se společností O2 se letos podařilo vyjednat začlenění První novoměstské teplárenské
s.r.o. pod celkové řešení města. Tuto skutečnost podchycuje předložený dodatek. Znění dodatku odsouhlasila
právnička města.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587.
Odůvodnění:
Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587 řeší přistoupení První novoměstské teplárenské s.r.o. pod celkové
řešení města v oblasti hlasových a datových mobilních služeb.
Vysvětlení: Mgr. Zdeněk Továrek vedoucí oddělení Oddělení informatiky
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 390- 16801/18,
(uložen úkol číslo 22920).
RM schvaluje Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587, mezi městem Nové Město nad Metují a společností O2 Czech
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, ve znění přílohy č. RM
390 - 6/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 390 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/2 - Flash Příloha: RM 390 - 6/2 - Flash

Ředitelka MSSS Oáza předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2017. Vzhledem k tomu, že ředitelka MSSS
Oáza je přizvána k článku 2 - Koncepce sociální oblasti, byla operativně do jednání ještě připojena Výroční zpráva
této organizace za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují za rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 390- 16802/18
RM se seznámila s Výroční zprávou Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují za rok 2017 a bere
tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 390 - 6/2.
RM 390 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 390 - 26.2.2018

6.3 Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "ZŠ Komenského"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předkládá OŠKS
návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda
komise), paní Iveta Habrová (za zřizovatele), Ing. Michal Beseda, MBA (za Školskou radu při "ZŠ Komenského"), Mgr.
Svatava Odlová (za KÚ KHK), Mgr. Renata Nehybová (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v
oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), Mgr. Václav Nýč (za pedagogické pracovníky školy).
K rozhodnutí:
Jmenovat členy konkurzní komise.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

ST uvedl bližší informace ke složení konkurzní komise - bylo by vhodné, aby členem komise za zřizovatele byl někdo
z radních. Radní odsouhlasili usnesení v jeho upraveném znění.
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 390- 16803/18,
(uložen úkol číslo 22921).
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele předseda komise), Ing. Petr Neumann (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský úřad Královéhradeckého kraje), Mgr.
Renata Nehybová (za Českou školní inspekci), Ing. Michal Beseda, MBA (za Školskou radu při Základní škole Nové Město
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve
školství), Mgr. Václav Nýč (za pedagogické pracovníky školy), pí Iveta Habrová - (náhradnice za zřizovatele). RM pověřuje
zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou jako tajemnicí konkurzní komise pro posuzování
uchazečů o místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod.
RM 390 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předkládá OŠKS
návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod: p. Petr Hable
(za zřizovatele - předseda komise), Ing. Michal Beseda, MBA (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za KÚ KHK),
Mgr. Renata Nehybová (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a
řízení ve školství), PaedDr. Alena Vlčková (za pedagogické pracovníky školy).
K rozhodnutí:
Jmenovat členy konkurzní komise.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

Viz předchozí bod č. RM 390 - 6/3.
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 390- 16804/18,
(uložen úkol číslo 22922).
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod v tomto složení: Ing.
Michal Beseda, MBA (za zřizovatele - předseda komise), Ing. Martin Prouza (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský
úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Renata Nehybová (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti
státní správy, organizace a řízení ve školství), PaedDr. Alena Vlčková (za pedagogické pracovníky školy), p. Petr Hable
(náhradník za zřizovatele). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou jako tajemnicí
konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
RM 390 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 390 - 26.2.2018

6.5 Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/5 - Flash Příloha: RM 390 - 6/5 - Flash

RM 387 dne 15.01.2018 uložila OŠKS připravit konečnou podobu slavnostního večera u příležitosti vyhlášení
sportovců města za rok 2017 včetně rozpočtu celé akce a předložit toto ke schválení RM. Dne 13.02.2018 se sešla ke
svému jednání KSPORT, která projednala návrh na vyhodnocení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2017 a
doporučila tento návrh RM ke schválení. OŠKS zároveň předkládá rozpočet celé akce. Tradičním moderátorem akce
bude p. Aleš Žďárský, hostem večera bude šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. V průběhu
večera vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ B. Smetany.
K rozhodnutí:
Schválit návrh KSPORT na vyhodnocení sportovců za rok 2017 a rozpočet slavnostního večera.
Odůvodnění:
Znění smlouvy s Českou televizí bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 390- 16805/18,
(uložen úkol číslo 22923).
RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok 2017
ve znění přílohy č. RM 390 - 6/5. RM dále schvaluje rozpočet slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců města
Nové Město nad Metují za rok 2017 ve znění přílohy č. RM 390 - 6/5. RM schvaluje licenční smlouvu k užití ukázek z pořadu
GEN - Galerie elity národa - Jiří Ježek a pověřuje ST jejím podpisem. RM ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera u
příležitosti ocenění sportovců města Nové Město nad Metují za rok 2017.
RM 390 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 59. výročí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/6 - Flash Příloha: RM 390 - 6/6 - Flash

Spolek Lungta oznamuje a žádá o opětovné připojení se města k akci "Vlajka pro Tibet", kterým se dne 10.03.2018
připomene 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase - viz příloha č. RM 390 - 6/6.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Spolku Lungta, popř. ne/souhlasit s připojením se k akci "Vlajka pro Tibet".
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ: Jedná se o každoroční žádost Spolku Lungta, město prozatím vždy žádosti vyhovělo.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 390- 16806/18,
(uložen úkol číslo 22924).
RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne 10.03.2018 a ukládá OSÚ
zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
RM 390 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.3.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 Vyřazení a převod majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/7 - Flash Příloha: RM 390 - 6/7 - Flash

Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 390 - 6/7.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, likvidaci a převod majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 390- 16807/18,
(uložen úkol číslo 22925).
RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města, majetku města ve výpůjčce - Scolarest, v
evidenci Místního hospodářství, Centra prevence Mandl a MŠ Rašínova ve znění přílohy č. RM 390 - 6/7.
RM 390 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 390 - 26.2.2018

6.8 Odpisový plán na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/8 - Flash Příloha: RM 390 - 6/8 - Flash

RM je předložen ke schválení Plán odpisů jako Příloha ke Směrnici č. 3/2010 - evidence dlouhodobého majetku a
zásob, která se týká odpisového plánu na rok 2018. Jedná se o každoroční aktualizaci plánu odpisů.
K rozhodnutí:
Schválit odpisový plán na rok 2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 390- 16808/18
RM schvaluje Plán odpisů na rok 2018 jako přílohu ke Směrnici č. 3/2010 - evidence dlouhodobého majetku a zásob, která
se týká odpisového plánu na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 390 - 6/8.
RM 390 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.9 Žádost o souhlas města s povolením připojením sjezdu a uložení přípojky vodovodu do pozemku v
majetku města k novostavbě RD v obci Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/9 - Flash Příloha: RM 390 - 6/9 - Flash

Město obdrželo žádost Ing. arch. Jirky Jeřábka, který zastupuje investora p. M. A., o souhlas vlastníka p. p. č. 608/2 v
k. ú. Spy, která je ve vlastnictví města, se zřízením nového sjezdu a p. p. č. 610 v k. ú. Spy k uložení přípojky
vodovodu v délce 1,3 m k budoucí novostavbě rodinného domu. Ke zřízení sjezdu se předkládá Smlouva o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která je v tomto případě zpoplatněna poplatkem 1.500 Kč, a
která by měla být se žadatelem uzavřena. K uložení přípojky vodovodu bude odesláno samostatné vyjádření.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vybudováním sjezdu na p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy, schválit Smlouvu o právu provést stavbu a omezení
užívání nemovitosti, souhlasit s uložením přípojky vodovodu pro budoucí novostavbu rodinného domu p. M. A. do
pozemku p. p. č. 610 v k. ú. Spy. Souhlasit s vydáním vyjádření pro uložení přípojek. Pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vyjádření dotčených odborů a oddělení jsou uvedena v příloze č. RM 390 - 6/9.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 390- 16809/18,
(uložen úkol číslo 22926).
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy z důvodu připojení p. p. č. 259/1 v k. ú. Spy k
budoucí novostavbě rodinného domu p. M. A. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a p. M. A., ve znění přílohy č. RM 390 - 6/9. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy. RM souhlasí s uložením přípojky vodovodu v délce 1,3 m do p. p. č. 610 v k. ú. Spy. RM souhlasí s
odesláním vyjádření města pro vydání příslušného stavebního povolení, ve znění přílohy č. RM 390 - 6/9.
RM 390 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.10 Žádost o souhlas města s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku města v ul.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/10 - Flash Příloha: RM 390 - 6/10 - Flash

Dne 14.02.2018 jsme obdrželi žádost pí L. M. o souhlas s umístěním přípojky kanalizace a vody na p. p. č. 2118,
která je ve vlastnictví města, zapsaná na LV č. 10001 pro k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují,
vedeném KÚ pro KHK, katastrální pracoviště Náchod. Přípojky jsou vedeny ze stávajícího vodovodního a
kanalizačního řadu na p. p. č 2118 (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) v délce:
kanalizace 0,3 m, vodovod 1,4 m, Jako souhlas s provedení m stavby ORM předkládá smlouvu o právu provést
stavbu (dále jen "SOPPS") mezi městem Nové Město nad Metují a pí L. M.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka pro chatku st. p. č. 2480, Nové Město nad
Metují“ mezi městem a pí L. M.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace a návrh SOPPS byl odsouhlasen odbornými útvary. Do SOPPS byly zapracovány podmínky
ORM. Dojde k minimálnímu zásahu do komunikace města. Přípojka kanalizace bude na kanalizační řad napojena až
po jeho přepojení na ČOV v souvislosti s realizací stavby kanalizace Na Hradčanech.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 6. 10 USNESENÍ č. RM 390- 16810/18,
(uložen úkol číslo 22927).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka pro chatku st. p. č. 2480, Nové Město nad
Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a pí L. M., ve znění přílohy č. RM 390 - 6/10, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 390 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.11 Dodávka sakur do ul. Boženy Němcové
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/11 - Flash Příloha: RM 390 - 6/11 - Flash

V rámci stavebních prací na chodníku v ulici Boženy Němcové bylo zapotřebí v loňském roce provést kácení 18 ks
třešní pilovitých a 1 ks javoru mléčného, o čemž rozhodla RM usnesením č. RM 382-16425/17 ze dne 23.10.2017.
Zároveň bylo městu uloženo provést na jaře 2018 náhradní výsadbu. Z tohoto důvodu poptalo ORM výsadbu 19 ks
okrasných třešní Prunus subhirtella „FUKUBANA“. Nejlevnější cenovou nabídku podal Jakub Hrůša - služby pro
krajinu a les/arboristika, Bělý 9, 549 31 Machov, za nabídkovou cenu 101.611 Kč vč. DPH. S tímto dodavatelem
navrhuje ORM uzavřít smlouvu o dílo. Je však třeba provést RO - přesun částky 50 tis. Kč z § 3612 (org. 1651)
"Zateplení BD čp.44 - 47"(na tuto položku byla doručena dotace ve výši 2 668 tis. Kč). V rozpočtu 2018 máme na
položce "Stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové" schváleno 560 tis. Kč, z čehož 500 tis. Kč je na dodělání
stavebních úprav chodníku a na výsadbu sakur bylo počítáno 60 tis. Kč, proto je nutné RO.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o dílo s vybranou firmou, schválit RO.
Odůvodnění:
ORM připravilo poptávku ve spolupráci s OŽP a TS. Zahradník TS souhlasil s návrhem kultivaru třešně, který nám
doporučila subdodavatelská firma Zahrady na klíč s.r.o., která zpracovávala sadové úpravy kolem Kina 70 a
odsouhlasil nám požadavky na výsadbu uváděné v poptávce.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 6. 11 USNESENÍ č. RM 390- 16811/18,
(uložen úkol číslo 22928).
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 a firmou Jakub Hrůša - služby pro krajinu a les/arboristika, Bělý 9, 549 31 Machov, na dodání a výsadbu
sakur do ul. Boženy Němcové, za nabídkovou cenu 101.611 Kč vč. DPH , ve znění přílohy č. RM 390 - 6/11 a pověřuje ST
jejím podpisem. RM schvaluje RO - navýšení § 2219 (org. 1736) Stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové" o 50 tis. Kč,
přesunem z § 3612 (org. 1651) "Zateplení BD čp. 44 - 47".
RM 390 Schvaluje.
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6.12 Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu - „Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/12 - Flash Příloha: RM 390 - 6/12 - Flash

RM usnesením č. RM 286-12135/14 schválila Smlouvu o dílo o provedení archeologického dozoru a záchranného
výzkumu pro stavbu "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Od doby její přípravy se změnil
zákon a ceník za provedení prací. Dle schválené smlouvy bylo ocenění dozoru na 12.300 Kč a výzkumu na 87.000
Kč, celkem na 99.300 Kč bez DPH. Podle nového ceníku je cena za archeologický dozor pří skrývce plochy částkou
16.400 Kč bez DPH a částkou za následný záchranný archeologický výzkum 107.050 Kč bez DPH, cekem 123.450 Kč
bez DPH. Cena je stanovena dle platných tarifů Muzea a galerie Orlických hor. Fakturace bude podle
odsouhlaseného skutečného rozsahu prací. ORM předkládá ke schválení Dohodu o provedení záchranného
archeologického výzkumu na akci: "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují".
K rozhodnutí:
Schválit Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci: Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Muzeem a galerií Orlických hor,
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Povinností stavebníka v této lokalitě je zajistit archeologický dozor a následný záchranný archeologický výzkum.
Archeologický dozor bude placen z položky rozpočtu §3113 "ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny".
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 6. 12 USNESENÍ č. RM 390- 16812/18,
(uložen úkol číslo 22929).
RM schvaluje Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci “Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského,
Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Muzeem a galerií Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 390 - 6/12 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 390 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.13 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Autobusový
terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/13 - Flash Příloha: RM 390 - 6/13 - Flash

V loňském roce byla s firmou Alatere profi s.r.o., Praha, uzavřena příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci a
administraci projektu „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“. Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci
na projekt "Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova" nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních
náležitostí, tak firma Alatere profi s.r.o. vyfakturuje městu činnosti z Příkazní smlouvy, které byly provedeny a k
činnosti - administrace projektu, nedojde. S ohledem na možnost podání žádosti o dotaci v příštích letech a na
možnost využití zpracované Studie proveditelnosti firmou Alatere s.r.o., zpracovalo ORM s PRAV Dodatek č. 1 k
Příkazní smlouvě na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Autobusový terminál Rychta a parkování v
ul. Nerudova“ ze dne 24.7.2017, který upravuje možnost použití Studie proveditelnosti do jiné dotační výzvy a
povinnost upravit případně doplnit tuto Studii proveditelnosti na základě nových pravidel poskytovatele dotace nebo
jeho připomínek.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Autobusový terminál
Rychta a parkování v ul. Nerudova“ ze dne 24.7.2017 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 6. 13 USNESENÍ č. RM 390- 16813/18,
(uložen úkol číslo 22930).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Autobusový terminál
Rychta a parkování v ul. Nerudova“ ze dne 24.7.2017 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Alatere profi s.r.o.,
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, IČO: 04025466, ve znění přílohy č. RM 390 - 6/13, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 390 Schvaluje.
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6.14 Nájemní smlouva - prostor pro podnikání, č. p. 201, pí Klára Řízková
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/14 - Flash Příloha: RM 390 - 6/14 - Flash

OSN předkládá ke schválení znění nájemní smlouvy na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka. Smlouva je sepsána mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a pí Klárou Řízkovou, Nádražní
127, 549 01 Nové Město nad Metují v souladu s usnesením č. RM 387-16663/18: "RM souhlasí s pronájem
nebytových prostor bývalé galanterie v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka v celkovém rozsahu 38 m2 uchazeči pí
Kláře Řízkové, Nádražní 127, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 750 Kč/m2/rok (tj. 28.500 Kč/rok).
Uchazečka bude výše uvedené prostory využívat jako pedikérský salón. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV
připravit nájemní smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání."
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu.
Odůvodnění:
Smlouva je sepsána v souladu s usnesením č. RM 387-16663/18: "RM souhlasí s pronájem nebytových prostor
bývalé galanterie v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka v celkovém rozsahu 38 m2 uchazeči pí Kláře Řízkové,
Nádražní 127, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 750 Kč/m2/rok (tj. 28.500 Kč/rok). Uchazečka
bude výše uvedené prostory využívat jako pedikérský salón. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit nájemní
smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání."
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 6. 14 USNESENÍ č. RM 390- 16814/18,
(uložen úkol číslo 22931).
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka mezi městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876 a pí Klárou Řízkovou, Nádražní 127, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
390 - 6/14.
RM 390 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.15 RO - navýšení § 3341 - místní rozhlas
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 3341 - místní rozhlas o částku 20 tis. Kč z důvodu havárie městského rozhlasu v
lednu 2018, kdy vlivem silného větru došlo ke zkratu venkovního vedení. Na údržbu MR byla v rozpočtu plánována
částka ve výši 50 tis. Kč a v současnosti bude po úhradě výdajů souvisejících s opravou čerpáno 59 653 Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z jiných výdajů TS.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 15 USNESENÍ č. RM 390- 16815/18,
(uložen úkol číslo 22932).
RM schvaluje RO - navýšení § 3341 - místní rozhlas o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3631 - veřejné
osvětlení.
RM 390 Schvaluje RU.
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6.16 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/16 - Flash Příloha: RM 390 - 6/16 - Flash

Identifikace:

Vedení "ZŠ Komenského" žádá v souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke
zřizovateli" o souhlas s podáním žádosti o grant na realizaci projektu s názvem "Děti dětem XI". Škola bude žádat o
grant z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže".
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 6. 16 USNESENÍ č. RM 390- 16816/18
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, o grant na realizaci
projektu s názvem "Děti dětem XI" z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Mezinárodní spolupráce
dětí a mládeže".
RM 390 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.17 Úprava zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky, pamětní deska legionářům
Zdroj. dokum.: RM 390 - 6/17 Příloha: RM 390 - 6/17

Identifikace:

Na základě přijatého usnesení č. RM 384-16495/17 ze dne 20.11.2017, ve kterém RM schválila návrh nové pamětní
desky legionářům u pomníku I. a II. svět. války na náměstí Republiky a usnesení č. RM 384-16498/17 ze dne
20.11.2017, ve kterém byl zadán úkol připravit návrh úprav zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky byly
připraveny požadované návrhy, které byly projednány na místě dne 15.01.2018 za účasti zástupkyň NPÚ Josefov. Dle
vyjádření ve věci konzultace zástupkyně NPÚ Josefov souhlasily s vyčištěním prostoru od jehličnanů a doporučily
nezakládat růžový záhon a to do doby zpracování komplexního návrhu, ve kterém doporučily návrat k původní
historické podobě zpevněných ploch okolo pomníku dle dostupných fotografií. Dále nebyly vzneseny námitky vůči
osazení nové desky do dláždění okolo pomníku. Doporučily městu provedení základní údržby pomníku (vyčištění).
Během konzultace byly seznámeny se skutečností, že na veřejné prostranství náměstí Republiky se bude
zpracovávat Územní studie, která rovněž zahrnuje ul. Českých legií a „farskou zahradu“. Z konzultace byl učiněn
záznam.
Vzhledem k tomu, že zpracování Územní studie veřejného prostranství bude započato až na jaře r. 2018, tak bylo
požádáno o Závazné stanovisko státní památkové péče v rozsahu, který je v souladu s usnesením RM a to na úpravu
zeleně - vyčištění prostoru od jehličnanů, založení záhonu růží, zpevněného přístupu k památníku a umístění nové
pamětní desky. V žádosti je uvedeno, že úpravy prostoru okolo památníku budou dočasného charakteru a to do doby
než dojde k odsouhlasení nového návrhu dle připravované studie veřejného prostranství. ORM bylo dne 20.02.2018
doručeno Sdělení - seznámení se s podklady rozhodnutí. V podkladech k rozhodnutí bylo umožněno nahlédnutí do
písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče ze dne 16.02.2018 (viz příloha č. RM 390 - 6/17).
Z písemného vyjádření vyplývá, že dne 12.02.2018 byl návrh změn předložen na jednání Interní komise Územního
odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově, která dospěla k závěru:
- nesouhlas s předloženým návrhem dočasného řešení úprav okolo pomníku na náměstí Republiky, včetně umístění
nové desky Legionářům uvnitř prostoru pomníku. Naopak komise doporučila vrátit stav do jeho původní podoby a
obětem 2. sv. války vytvořit samostatný pomník. Komise nepovažuje za vhodné provádět provizorně dočasné úpravy
a doporučuje přednostně zpracovat trvalou úpravu prostoru v rámci připravované územní studii a prioritně ji
zrealizovat v souvislosti s blížícím se výročím oslav vzniku ČR.
- odstranění stávajících jehličnanů a jalovcových skupin je žádoucí. Do doby, než bude připraven kvalitní
architektonický návrh úprav okolí, je možné ponechat tento prostor jen v zatravnělém stavu.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 390 - 6/17.
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní projednali současný stav a informace o závazném stanovisku památkové péče k umístění pamětní desky
legionářům u památníku na náměstí Republiky. Radní se shodli, že u pomníku bude pouze provedena úprava zeleně,
kterou RM schválila již v lednu 2018, ale ve věci pamětní desky legionářům bude zadán samostatný úkol v bodě 6/18.
Z uvedených důvodů bude žádost o stanovisko památkové péče v dané věci stažena.
K čl. 6. 17 USNESENÍ č. RM 390- 16817/18,
(uložen úkol číslo 22933).
RM ukládá TS ve spolupráci s ARCH dokončit úpravu zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky dle schváleného návrhu
viz příloha RM 390 - 6/17.
RM 390 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 390 - 26.2.2018

6.18 Návrh na umístění pamětní desky legionářům na území Nového Města nad Metují
Identifikace:
Viz bod č. RM 390 - 6/17.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Viz bod č. RM 390 - 6/17.
K čl. 6. 18 USNESENÍ č. RM 390- 16818/18,
(uložen úkol číslo 22934).
RM ukládá OMM zpracovat ve spolupráci s ARCH návrh na umístění pamětní desky legionářům na území Nového Města nad
Metují.
RM 390 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.19 Ing. V. Maur, MBA - hřbitov u sokolovny
Identifikace:
Radní Ing. Vilém Maur, MBA, vznesl podnět pro TS, který se týká úpravy cestiček mezi hroby.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur - vrací se k nedokončenému jednání s TS o provedení úprav cestiček mezi hroby na hřbitově u sokolovny.
Hlavní cesty jsou na hřbitově sice zpevněné, ale boční cestičky mezi hroby jsou často rozbahněné. Zřejmě by stačilo
vysypat některé cestičky drobným štěrkem. Je v této věci připraven ke schůzce.
K čl. 6. 19 USNESENÍ č. RM 390- 16819/18,
(uložen úkol číslo 22935).
RM ukládá TS iniciovat schůzku s radním Ing. Maurem, MBA, ve věci možných úprav cestiček mezi hroby na hřbitově u
sokolovny.
RM 390 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 390 - 26.2.2018

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 390:

26.2.2018 17:46:58

Příští porada bude: RM 391, 12.3.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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