Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 378
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 378 (ve volebním období 72. zasedání) ze dne: 28.8.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 378 :
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. Denisa Plšková
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:10 19:10
místostarosta (Město)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
17:25
19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:10 19:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
19:10
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
15:12
16:15
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:17
19:10
členka (Komise pro otvírání obálek)
16:18
18:50
architekt (Architekt)
16:20
17:30

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

Záznam a ověření zápisu RM 378 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 30.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 378
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 378 (ve volebním období 72. zasedání) ze dne: 28.8.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 378 :
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. Denisa Plšková
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:10 19:10
místostarosta (Město)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
17:25
19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:10 19:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:10 19:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
19:10
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
15:12
16:15
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:17
19:10
členka (Komise pro otvírání obálek)
16:18
18:50
architekt (Architekt)
16:20
17:30

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 378 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 377) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 377 ze dne 14.8.2017 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 30.8.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 378
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 358- 15303/16

Věc : Žádost pí Z. Z. st. o zřízení vyhrazeného stání

21 792 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

Garant :

28.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM konstatuje, že město prozatím neobdrželo vyjádření DI PČR k žádosti o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa na pozemku města na p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Z tohoto
důvodu a dále také z důvodu doplnění žádosti pí Z. st. ze dne 19.10.2016, RM přesouvá
projednání této záležitosti do RM 360.
Žadatelce byl dne 24.11.2016 zaslán dopis, ve kterém město žádá o sdělení, jakým způsobem
bude pí Z. v této záležitosti postupovat. Od té doby nebylo městu odpovězeno. Z tohoto důvodu
navrhujeme usnesení vyřadit ze sledování.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 361- 15466/16

Věc : Doplnění jmen na pamětní desku u pomníku padlých - podnět KKULT

21 915 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel:
KupV
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM projednala návrh KKULT na doplnění dvou jmen na pamětní desku u pomníku padlých na
náměstí Republiky. RM ukládá OMM zajistit doplnění jmen Bohumila Čejpa a Václava Kotláře na
pamětní desku u pomníku padlých na náměstí Republiky.
Žádost o prodloužení termínu plnění. ARCH nedoporučuje umístění obou jmen na pomník. RM
375 v bodě 7/7 projednávala koordinaci akcí k 100. výročí vzniku republiky, následně PVO
uložila OŠKS zajistit projednávání návrhů na oslavy výročí vzniku republiky v roce 2018 na
schůzkách ředitelů organizací, které se zabývají kulturou ve městě. V této souvislosti bylo
doporučeno myslet na pomník věnovaný legionářům, nebo jejich jména doplnit na pomník na
náměstí Republiky. Je nutné vše znovu projednat v KKULT a poté předložit RM.

Závěr: schválen nový termín: 18.12.2017 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".

RM 372- 15996/17

Věc : Dopravní značení v ul. Pod Výrovem (Přesun z RM 371 - 3/15)

22 317 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Matoulková
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s předloženým návrhem úpravy a doplnění svislého dopravního značení s
omezujícím údajem o okamžité hmotnosti vozidla do 3,5 t v ul. Pod Výrovem, ve znění přílohy č.
RM 372 - 4/6, a pověřuje OMM k novému projednání na PČR DI Náchod a k získání potřebných
souhlasů pro jeho objednání a realizaci.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 4.12.2017 z důvodu: Schůzka proběhla, obdrželi jsme kladné stanovisko
PČR DI. Nyní se čeká na vyjádření ŘSD ČR, ODSH, KHK, poté je možná objednávka a realizace.
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RM 373- 16012/17

Věc : Pozemek p. p. č. 671/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

22 331 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 671/1 o výměře 8594 m2.
RM ukládá OMM a ST jednat se žadatelkou o případných možnostech realizace jejího záměru na
tomto i na jiných pozemcích ve městě. RM ukládá ST zařadit problematiku sociální oblasti do
nejbližší koncepční RM.
Splněno. Sociální problematika je zařazena do koncepční RM 378.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16064/17

Věc : Žádost o povolení kulturní akce - Promenádní koncerty na Husově náměstí

22 367 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání promenádních koncertů
na části Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 02.07., 09.07.,16.07., 30.07.,
06.08., 13.08., 20.08. a 27.08.2017. RM dále schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na
promenádní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v prostoru před "vlaštovkami" od pátku
30.06.2017 do pondělí 17.07.2017 a od pátku 28.07.2017 do pondělí 28.08.2017. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích,
které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM
ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
Splněno, akce se uskutečnila.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16095/17

Věc : Označení zákazu kouření - autobusové zastávky

22 391 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
28.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

28.8.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM zajistit v součinnosti s TS na autobusovém nádraží Na Rychtě umístění cedulek
Kouření zakázáno a Zákaz používání elektronických cigaret se zdůrazněním, že tyto zákazy platí
pro celé autobusové nádraží Rychta. RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s MMUZ trvalé
umístění upozornění na zákaz kouření cigaret i elektronických cigaret v celém prostoru
autobusového nádraží Na Rychtě, na světlených novinách.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 375- 16155/17

Věc : Smlouva o převodu a převzetí investorství

22 441 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., a městem Nové Město nad Metují na realizaci akce „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131,
127, 129 a 29, Vrchoviny“, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, smlouva podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 375- 16157/17

Věc : Stojany na reklamní bannery před Kino 70

22 443 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

18.8.2017

Garant :

ST

TS Technické služby, OMM Odbor majetku města - Nositel: PozL
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním odnímatelných reklamních bannerů na pozemku města Nové Město
nad Metují před Kinem 70 ve znění přílohy č. RM 375 - 3/11. Dále RM ukládá TS zabetonovat
patky do země dle rozměru stojanu pro reklamní banner.
Splněno - patky pro banery před Kino 70 zabetonovány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16185/17

Věc : Pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren - cvičná plocha

22 463 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 376 - 2/1 uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č.
653/2 o výměře 2 600 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku
města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem - Střední a Základní škola, Nové Město nad Metují,
se sídlem: Husovo náměstí 1218, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 48623725, za účelem
výcviku žadatelů o řidičské oprávnění pro získání dovedností v řízení motorových vozidel skupiny
B, a to dle předloženého návrhu s tím, že cena za 1 vyučovací hodinu je 100 Kč. Podmínkou
každého použití pozemku je přihlášení do elektronického rezervačního systému vedeného OSN.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu části pozemku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16188/17

Věc : Smlouva o výpůjčce - rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a městského
rozhlasu v ul. Na Hradčanech s SS KHK

22 466 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

11.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na stavbu „Rekonstrukce chodníků, VO a MR v ul. Na
Hradčanech" mezi městem a společností Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská
59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 376 - 3/1 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 11.9.2017 z důvodu: Smlouva byla odeslána k podpisu na SS KHK.

RM 376- 16189/17

Věc : SOPPS - rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ul. Na
Hradčanech s SS KHK

22 467 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

11.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na
stavbu „Rekonstrukce chodníků, VO a MR v ul. Na Hradčanech“ mezi městem a společností
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve
znění přílohy č. RM 375 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 11.9.2017 z důvodu: Smlouva byla odeslána k podpisu na SS KHK.
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RM 376- 16194/17

Věc : Návrh parku v kombinaci s herními prvky na pozemku p. p. č. 643/16 v k. ú. Krčín

22 471 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM bere na vědomí návrh řešení pozemku p. p. č. 643/16 v k. ú. Krčín jako parku s výtvarnými
prvky pro děti ve znění přílohy č. RM 376 - 3/7 a ukládá OMM tento návrh použít k žádosti na
Státní pozemkový úřad o převedení tohoto pozemku do vlastnictví města.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : PD - „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a
cyklisty“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Termín : 28.8.2017
Garant :
22 473 Vznik úkolu: 31.7.2017

RM 376- 16196/17

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku projektové dokumentace pro
stavbu „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové
Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ASSPRO projekční a
inženýrská kancelář s.r.o. se sídlem Plhovská 1100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM
376 - 3/9. RM pověřuje ST podpisem příslušného dodatku č. 2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16197/17

Věc : VŘ - Nové Město nad Metují - Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému - II. etapa

22 474 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Nové Město nad
Metují - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému - II. etapa" firmě Jiří Nešněra - TSERVIS, Manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 40132391, za nabídkovou
cenu 453.109 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo a dále i Servisní smlouvu na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Jiří Nešněra - T-SERVIS, manželů Burdychových
256, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 40132391, ve znění přílohy č. RM 376 - 3/10, a pověřuje ST
jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 200 tis Kč z položky Přístřešek pro
autobusovou zastávku (ul. Halínská) § 2221, org.1691 na položku Rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému (ul. B. Němcové, u Alberta a Penny § 5311, org. 1596,
navýšení o 200 tis. Kč.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 376- 16198/17

Věc : VŘ - Dokončení živičného povrchu v ul. K Sirkárně v Novém Městě nad Metují

22 475 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

Garant :

28.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Dokončení živičného
povrchu v ul. K Sirkárně v Novém Městě nad Metují" firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404,
503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 571.767 Kč vč. DPH (cena vč. rezervy 42.350 Kč
vč. DPH). RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 75 tis. Kč z § 2143 (org. 1629)
Novoměstská naučná stezka - odpočinková místa na § 2212 - dokončení živičného povrchu v ul.
K Sirkárně. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 376 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16199/17

Věc : VŘ - PD - SÚ stávajících komunikací a novostavba stezky pro pěší a cyklisty pro
vedení nadregionální cyklotrasy v rámci projektu Cykloregion V.Moravce

22 476 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

Garant :

28.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM s ohledem na to, že nebyla podána žádná nabídka na akci "PD - Stavební úpravy stávajících
komunikací a novostavba stezky pro pěší a cyklisty pro vedení nadregionální cyklotrasy v rámci
projektu "Cykloregion Vlastimila Moravce" ukládá OMM vypsat tuto veřejnou zakázku neprodleně
znovu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 376- 16202/17

Věc : Chodník ul. Kaštánky - TGM - Smlouva o souhlasu s umístěním stavby

22 478 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

Garant :

28.9.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 - Nusle, ve znění přílohy č. RM 376 - 3/15. RM pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 28.9.2017 z důvodu: Smlouva ze strany ST podepsána a zaslána k
podpisu na ŘSD ČR. Čeká se na navrácení podepsané smlouvy ze strany ŘSD ČR.
RM 376- 16205/17

Věc : Dohodu o podmínkách souhlasu s provedením oprav oplocení

22 480 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

Int: OSN/605

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM schvaluje dohodu mezi Spolkem Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO:
04649273 a městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, která stanovuje pravidla při
rekonstrukci zděného cihelného plotu u č. p. 22, ul. Bratří Čapků, ve znění přílohy č. RM 376 4/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Spolek Krčín odstoupil od záměru výstavby. Vyjádření bude předloženo do RM 379.

Závěr: usnesení zrušeno.
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RM 376- 16210/17

Věc : Pronájem nebytových prostor - garáž u objektu č. p. 142, ul. Nerudova

22 485 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

28.8.2017

Int: OSN/610

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor garáže u objektu č. p. 142, ul. Nerudova zájemci
p. Radimu Machovi, Československé armády 888, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
11048875, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 670 Kč/m2/rok, tj. 10.720
Kč/rok. Dále RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit návrh nájemní smlouvy.
Splněno. Smlouva bude předložena do RM 379.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16212/17

Věc : Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru

22 486 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

15.8.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 36.864 Kč. Dar je určen výhradně
k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 8 žáků, a to v období ode dne 01.09.2017 do
dne 29.06.2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16220/17

Věc : Žádost Oblastního spolku Český červený kříž Náchod o zapůjčení pivních setů

22 491 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

TS Technické služby,
28.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

18.8.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zapůjčením 10 ks pivních setů v majetku města na MR ČR, pro Asociaci
létajícího disku ČR, konající se ve dnech 18. - 20.08.2017 v Dobrušce, a to s podmínkou
zajištění vlastního odvozu i dovozu setů.
Splněno - pivní sety zapůjčeny a již vráceny zpět.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16234/17

Věc : Souhlas vlastníka pozemku k dopravnímu připojení na p. p. č. 1110, k. ú. Krčín

22 500 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s připojením p. p. č. 461/12 k místní pozemní komunikaci p. p. č. 1110 a pověřuje
OMM k vydání souhlasného vyjádření s uvedením podmínek uvedených ve znění přílohy č. RM
377 - 3/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 377- 16235/17

Věc : Souhlas vlastníka pozemku ke stavebním úpravám sjezdu na p. p. č. 642/10, ul. V
Zahradách, k. ú. Krčín

22 501 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s provedením stavebních úprav sjezdu na p. p. č. 645/40 v k. ú. Krčín a pověřuje
OMM k vydání souhlasu dle podmínek uvedených ve vyjádření OMM ve znění přílohy č. RM
377 - 3/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16236/17

Věc : Žádost META Krčín a.s. o stanovisko města a uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích města

22 502 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s uložením inženýrských sítí - přípojek do pozemků p. p. č. 244/1, 244/2, 765/1 v k.
ú. Krčín. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou META Krčín a.s., Nahořanská 268, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
377 - 3/4, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16237/17

Věc : Dotaz Ing. Maura, MBA, na vývoj chystané výstavby tělocvičny "ZŠ Komenského"

22 503 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

28.8.2017

OMM Odbor majetku města,
28.8.2017
Poslední kontrola:

23.8.2017 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM ukládá OMM zpracovat na jednání RM č. 378 písemné aktuální informace o vývoji chystané
výstavby tělocvičny "ZŠ Komenského".
Splněno, připraven bod do RM 378.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 377- 16240/17

Věc : Žádost o finanční příspěvek - p. M. Š.

22 506 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
28.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.8.2017 Plnění:

RM projednala žádost hasičského týmu „HÉROES BOMBEROS“ o finanční příspěvek pro svého
handicapovaného kolegu. Při svém rozhodování vzala RM v úvahu tyto skutečnosti: pan M. Š.
pracoval v HZS ZO Rychnov nad Kněžnou a při několika akcích zasahoval v Novém Městě nad
Metují, úraz se mu stal při výkonu své práce. RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
10.000 Kč pro p. M. Š. jako příspěvek na zakoupení hendbajku. RM schvaluje RO - navýšení
položky na dotace a dary města (§ 6409) o částku 7 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z
§ 6171 - místní správa (ostatní výdaje).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 377- 16248/17

Věc : Smlouva o poskytování služeb č. 12515347 - Konica Minolta Bussines Solutions
Czech, spol. s. r.o.

22 513 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
28.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

28.8.2017

Garant :

TAJ

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

RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. 12515347 mezi městem Nové Město nad Metují
a společností Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o., IČO: 00176150, se sídlem
Žarošická 13, 628 00 Brno, ve znění přílohy č. RM 377 - 6/3, na pořizování černobílých kopií za
měsíční paušál 1.072 Kč za 1600 kopií, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16249/17

Věc : Smlouva o poskytování služeb č. 12515348 - Konica Minolta Bussines Solutions
Czech, spol. s. r.o.

22 514 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
28.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

28.8.2017

Garant :

TAJ

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

RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. 12515348 mezi městem Nové Město nad Metují
a společností Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o., IČO: 00176150, se sídlem
Žarošická 13, 628 00 Brno, ve znění přílohy č. RM 377 - 6/4, na pořizování černobílých kopií za
měsíční paušál 1.072 Kč za 1600 kopií, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16250/17

Věc : Informace ST o živelné pohromě ze dne 11.08.2017 v Bohuslavicích nad Metují

22 515 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

TS Technické služby,
28.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.8.2017 Plnění:

28.8.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s přechodnou výpomocí části pracovníků Technických služeb města Nové Město
nad Metují v obci Bohuslavice nad Metují při odstraňování následků živelné pohromy, která se
konala dne 11.08.2017. RM ukládá TS tuto součinnost zajistit po dohodě se starostou obce
Bohuslavice a zpětně o tom informovat ST města Nové Město nad Metují.
Pracovníci TS pomáhali při odstraňování následků živelné pohromy v obci Bohuslavice nad
Metují.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16251/17

Věc : Připomínka Ing. Neumanna k zelení přerůstající na chodník v ul. Nádražní

22 516 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
28.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
23.8.2017 Plnění:

28.8.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM zajistit zaslání výzvy vlastníkovi přerůstající zeleně do chodníku v ul. Nádražní,
aby zajistil její úpravu tak, aby byl chodník pro chodce průchozí v plné šíři.
Splněno, dopis bude zaslán dne 24.08.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 30.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 378 - 28.8.2017

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Výjezd RM po městě
Identifikace:
Na základě úkolu z RM 377 byl připraven výjezd RM po městě. Konkrétně se jednalo o tato místa: 1/ Nový penzion na
Husově náměstí - rekonstrukce domu oceněná ARCH - 13:05 - 13:25 hodin; 2/ Pavlátova louka - 13:35 - 14:00 hodin;
3/ TS - prodej části pozemku ze stávajícího areálu TS - prohlídka areálu - 14:10 - 14:35 hodin.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V rámci výjezdu proběhla prohlídka nového penzionu na Husově náměstí, který bude otevřen ve zrekonstruovaném
domě. „Penzion - adaptace objektu čp. 1240“ obdržel ocenění města Nové Město nad Metují za architektonický počin
za rok 2016.
Dalším bodem výjezdu byla návštěva rekreačního areálu na Pavlátově louce. Proběhla prohlídka areálu a jeho
objektů za účasti nájemců, radní se seznámili s možnými kapacitami areálu, jeho stavem a vybavením, byli
informováni o plánu oprav a údržby a diskutovali o podmínkách možného návratu Akademických týdnů do tohoto
areálu.
V další části výjezdu radní navštívili areál Rezku a projeli lesní komunikací do "Vil" - konstatovali zanedbaný stav
celého areálu a špatný stav komunikací, které sem vedou. TS provedou nezbytné osečení přerostlé trávy po
krajnicích komunikace z Rezecké ulice na Rezek a dále bude třeba provést zarovnání části povrchu cesty od Rezku k
vilám, především svažité části ve výjezdu do Vil.
Posledním bodem výjezdu byla návštěva areálu TS, kde hlavním účelem byla žádost sousedící firmy Kamat spol. s
r.o. o odprodej části pozemku města z areálu TS. Tato záležitost bude projednávána na některém z dalších zasedání
RM. Radní si prošli i celý areál, vzhledem k tomu, že názor na možný prodej nebyl jednotný, bylo uloženo ještě
dopracovat stanovisko TS ve věci budoucích možných potřeb využití volných pozemků v areálu pro potřeby činnosti
TS.
K čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 378- 16252/17,
(uložen úkol číslo 22517).
RM ukládá TS dopracovat stanovisko TS ve věci budoucích možných potřeb využití volných pozemků v areálu pro potřeby
činnosti TS, a to s přihlédnutím k budoucnosti areálu zahrady a dále i v souvislosti se žádostí firmy KAMAT spol. s r.o. o
odprodej části pozemku města v areálu TS.
RM 378 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

1.2 Výjezd RM po městě - areál TS
Identifikace:
Viz bod 1/1 - informace z jednání - využití venkovních částí areálu TS
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 1. 2 USNESENÍ č. RM 378- 16253/17,
(uložen úkol číslo 22518).
RM ukládá vedoucímu TS předložit stanovisko a návrh k lepšímu využití venkovních ploch v areálu TS, včetně možných
přesunů některých uložených materiálů na pozemky města, které využívají TS v ulici Elektrárenská.
RM 378 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 378 - 28.8.2017

Sociální politika města

14:45

OSV

2.1 Sociální politika města
Zdroj. dokum.: RM 378 - 2/1 - Flash Příloha: RM 378 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Koncepce města v sociální oblasti. Sociální služby ve městě, Komunitní plán sociálních služeb, Prevence kriminality,
komise RM se zaměřením do sociální oblasti, podpora projektů v sociální oblasti - granty. K jednání o koncepci byla
přizvána vedoucí OSV paní Mgr. Denisa Plšková. Podklady k jednání viz přílohy č. RM 378 - 2/1.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí

V 15:12 hodin byla na jednání RM pozvána vedoucí Odboru sociálních věcí paní Mgr. Denisa Plšková. V rámci
prezentace koncepce fungování sociálních služeb ve městě a regionu a činnosti OSV, proběhla obsáhlá debata
přítomných ke Komunitnímu plánu sociálních služeb, k projektu, v jehož rámci má mj. vzniknout analýza potřeb
bydlení pro budoucí seniory a k možnému zkrácení termínů dokončení analýzy. Dále byla diskutována otázka priorit
města v této oblasti.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 378- 16254/17,
(uložen úkol číslo 22519).
RM ukládá vedoucí OSV prověřit možnost zkrácení stávajících termínů pro zpracování analýzy týkající se potřeb bydlení a
služeb pro budoucí seniory, která má proběhnout v rámci projektu "Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje
místního partnerství v sociální oblasti na území obce Nové Město nad Metují“.
RM 378 Ukládá.

Čl 3

Koncepce oblasti Kasárna - Oáza

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

15:15

OMM

3.1 Koncepce oblasti Kasárna - Oáza
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 3/1 - Flash Příloha: RM 378 - 3/1 - Flash

Koncepce budoucích úprav a aktivit města v dané lokalitě; "Zelený koridor" a budoucí výstavba na městských
pozemcích v areálu bývalých kasáren; stavební činnost developera - firmy FATO real s.r.o. v části Březinky. Podklady
viz přílohy č. RM 378 - 3/1.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Úvodního slova se ujal MST a shrnul všechny oblasti, které jsou klíčové pro budoucí realizaci záměrů města v areálu
bývalých kasáren a jeho nejbližším sousedství (Březinky). Jako největší problém označil pomalost postupu
směřujícímu k realizaci. V návazné diskusi se v podobném smyslu vyjadřovali i někteří další radní. Znovu byla
zdůrazněna nutnost etapizace, diskutovány byly klíčové záležitosti jako realizace obslužné cesty a příprava výstavby
bytových domů, vznik "zeleného koridoru", dostavba na Březinkách atd. Vysvětlení podávali vedoucí OMM, ORM a
ARCH. Na závěr velice obsáhlé koncepční diskuse byly shrnuty priority, které by měly odblokovat realizaci záměrů
města zde. (Jednání s firmou FATO o dostavbě BD a dohodě se stavebníky RD, dokončení PD cesty a získání
povolení na ni, jednání s Královéhradeckým krajem o pozemcích v bývalém autoparku, řešení hlavní budovy v areálu).
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Tisk: 30.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 378 - 28.8.2017

Dětská a sportovní hřiště

15:45

OMM

4.1 Dětská a sportovní hřiště ve městě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 4/1 - Flash Příloha: RM 378 - 4/1 - Flash

Koncepčně byla otázka dětských hřišť a sportovišť řešena na 5. koncepční RM v únoru 2016. Protože se jedná o téma
značně živé a pro veřejnost zajímavé, je RM znovu předkládán přehled toho, co bylo projednáno a rozhodnuto,
společně s přehledem změn, které se na jednotlivých hřištích a sportovištích udály. Podklady viz přílohy č. RM 378 4/1.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

V 17:12 hodin radní projednávali 3. koncepční téma v programu RM č. 378, tj. dětská a sportovní hřiště ve městě.
MST - ve svém shrnutí poukázal na to, že realita ukázala, že plnění některých koncepčních plánů, které schválila RM
v roce 2016, je mnohem složitější, než se předpokládalo. Příkladem je rušení některých starých, nepoužívaných
dětských hřišť, kde když byl záměr města prezentován, tak se ihned objevily hlasy některých občanů s tím, aby se to
nerušilo. V návazné diskusi radní diskutovali o tom, ve které lokalitě by mělo být v příštím roce vybudováno další
dětské hřiště. Po informacích o stávajících hřištích se radní přiklonili k tomu, že bude pro příští rok navrženo
vybudování hřiště na městských pozemcích u náměstí 17. listopadu.
V rámci diskuse o sportovištích vystoupil Ing. Maur s upozorněním na problematický stav travnatého povrchu na
stadionu generála Klapálka, který je ve vlastnictví SK Nové Město nad Metují. Stav trávy je ostudný, trénuje a hraje
zde 130 dětí, bude doporučeno, aby příspěvky pro sportovní kluby, vlastnící sportoviště, byly smluvně účelově vázány
i na zajištění těchto záležitostí.
V závěru projednání tohoto bodu pak byla krátká diskuse nad znovuotevřením otázky využití dětských hřišť u MŠ pro
veřejnost.
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Tisk: 30.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 378 - 28.8.2017

Různé

16:15

5.1 Kanalizace Vrchoviny - Smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o právu provést
stavbu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/1 - Flash Příloha: RM 378 - 5/1 - Flash

RM 375 svým usnesením č. RM 375-16155/17 schválila smlouvu o převodu investorství mezi společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., a městem Nové Město nad Metují na realizaci akce: „Kanalizace pro č.p. 123, 136, 131, 127,
129 a 29, Vrchoviny“. Město zajistilo územní rozhodnutí stavby, nyní společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
požádala o stavební povolení. Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví města p. p. č. 4/2, 996, 294/2, 294/1 v
k. ú. Vrchoviny. K žádosti o stavební povolení je nutné připojit Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové
Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizace pro č. p. 123, 136,131, 127,129 a 29 Vrchoviny“.
Odůvodnění:
Půjčka společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., na realizaci stavby je schválena v rozpočtu města 2017.
ORM se podílelo na přípravě akce a vytváření konečné podoby projektové dokumentace. Do smlouvy byly
zapracovány podmínky ORM. Z důvodu nepřítomnosti PRAV nemohla být smlouva PRAV zkontrolována. Jedná o
standardní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Kontrola
bude provedena před podpisem smlouvy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 378- 16255/17,
(uložen úkol číslo 22520).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29 Vrchoviny“ mezi městem
Nové Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č.
RM 378 - 5/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 378 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Přístavba tělocvičny "ZŠ Komenského" - aktuální informace
Identifikace:
Usnesením č. RM 377-16237/17 RM uložila OMM zpracovat písemně na jednání RM č. 378 aktuální informace o
vývoji chystané výstavby tělocvičny "ZŠ Komenského". Nyní probíhá zpracování podkladů pro výběrové řízení na
dodavatele stavby firmou CEP a.s., „Evropský dům“, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové. Předpoklad vypsání
veřejné zakázky je začátek září 2017. V případě, že VŘ bude bez problémů, je předpokládaný termín podpisu
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem konec října 2017. Smlouva o provedení archeologického dozoru mezi městem
Nové Město nad Metují a Muzeem a galerií Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, je připravena k
podpisu a bude podepsána až po zahájení stavebních prací. ORM připravuje VŘ na technický dozor investora a
koordinátora bezpečnosti práce. Zahájení stavebních prací může být nejdříve začátkem listopadu 2017.
Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců tedy do dubna 2019.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální informace k chystané výstavbě tělocvičny "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Vedoucí ORM informovala o přípravě zadávací dokumentace, kterou by měla schválit RM a dále o možných
termínech zahájení stavební činnosti. ST odpověděl na dotaz, který se týkal možné dotace z KÚ, žádost se nyní
připravuje a bude podána.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 378- 16256/17
RM bere na vědomí aktuální informace k chystané výstavbě tělocvičny "ZŠ Komenského".
RM 378 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 378 - 28.8.2017

5.3 VŘ - PD - SÚ stávajících komunikací a novostavba stezky pro pěší a cyklisty pro vedení nadregionální
cyklotrasy v rámci projektu Cykloregion V.Moravce
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/3 - Flash Příloha: RM 378 - 5/3 - Flash

Dne 21.08.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek akce "PD „Stavební úpravy stávajících komunikací a novostavba stezky pro pěší a cyklisty pro vedení nadregionální cyklotrasy v
rámci projektu Cykloregion Vlastimila Moravce“, která byla rozdělena na 2 dílčí částí. Hodnotící komise předkládá
protokol z otevírání, posouzení a hodnocení RM.
K rozhodnutí:
Schválit zadání jednotlivých dílčích částí, schválit SOD na jednotlivé dílčí části a pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 3 nabídky na obě dílčí části. Poptáno bylo 11 projekčních kanceláří. V rozpočtu 2017 je na tuto akci
schváleno 750 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 378- 16257/17,
(uložen úkol číslo 22521).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek pro 2 dílčí částí předloženého komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD - „Stavební úpravy stávajících komunikací a
novostavba stezky pro pěší a cyklisty pro vedení nadregionální cyklotrasy v rámci projektu Cykloregion Vlastimila Moravce“
takto:
Pro dílčí část 1 „Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy stávajících komunikací v ul. Chlístovská ve Spech a v ul. Železova
louka v Novém Městě nad Metují - DSP/DPS“ firmě PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek za
nabídkovou cenu 337.590 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/3, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora u Nového Města nad Metují DUR“ firmě OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 87.120 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, Břevnov,
ve znění přílohy č. RM 378 - 5/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 378 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 VŘ - Stavební oprava části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/4 - Flash Příloha: RM 378 - 5/4 - Flash

Dne 21.08.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Stavební oprava části komunikace Johnova, Nové Město
nad Metují - realizace". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM
378 - 5/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Byly podány 3 nabídky. Celkem bylo poptáno 24 firem. V rozpočtu 2017 jsou na tuto akci schváleny 2 mil. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 378- 16258/17,
(uložen úkol číslo 22522).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební oprava části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují realizace" firmě STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.986.722 vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03
Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 378 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
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5.5 VŘ - „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“ (5 dílčích částí)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/5 - Flash Příloha: RM 378 - 5/5 - Flash

Dne 23.08.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek na akci „Chodníky v Novém Městě nad Metují realizace“, která byla rozdělena na 6 dílčích částí. Hodnocení nabídek této veřejné zakázky se konalo téhož dne.
Hodnotící komise předkládá zprávu o hodnocení nabídek viz příloha č. RM 378 - 5/5. Zadání dílčí části 6 je v
samostatném bodě RM 378 - 5/12. Tato jediná dílčí část by se měla realizovat až v roce 2018, proto schválení
podléhá ZM.
K rozhodnutí:
Schválit zadání jednotlivých dílčích částí, schválit RO, schválit SOD na jednotlivé dílčí části a pověřit ST podpisem
jednotlivých SOD.
Odůvodnění:
Na dílčí část 1 byla podána 1 nabídka, na dílčí část 2 byly podány 3 nabídky, na dílčí část 3 byly podány 2 nabídky, na
dílčí část 4 byly podány 2 nabídky, na dílčí část 5 byly podány 2 nabídky, na dílčí část 6 byly podány 4 nabídky. V
rozpočtu města máme aktuálně na realizaci dílčí části 1 „Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka, úsek od BD
č. p. 312 a Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka, úsek od ul. Družstevní, uložení chrániček“ volnou částku
1.828.431 Kč, proto je navrženo schválení RO. Vzhledem k tomu, že se na tuto dílčí část bude podávat žádost o
dotaci do MAS Pohoda venkova, je předpoklad, že by tento chodník mohl být podpořen a dotace by mohla být
přidělena do konce roku. Takže se navrhuje RO s tím, že se do rozpočtu tyto peníze ve formě dotace vrátí. Návrh je
takový, že nyní by se použila potřebná částka 950 tis. Kč z položky - § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského,
kde je nyní v rozpočtu schváleno 5 mil. Kč, ale dle předložených informací v bodě č. RM 378 - 5/2 se zahájení
stavebních prací předpokládá nejdříve v listopadu 2017 (v případě hladkého průběhu výběrového řízení) a 100 %
profinancování částky 5 mil. Kč za listopad a prosinec 2017 je téměř nemožné.
Na realizaci dílčí části 2 „Stavební úpravy chodníku v ulici B. Němcové, uložení chráničky“ máme 986.560 Kč, je proto
navrženo RO přesun 40 tis. Z § 2143 Novoměstská naučná stezka - odpočinková místa. Na realizaci dílčí části 3
„Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova, uložení chráničky“ máme 1.116.401 Kč, proto je navrženo ke schválení
RO - přesun 525 tis. Kč z § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD, realizace a 175 tis. Kč z § 2143
Novoměstská naučná stezka - odpočinková místa na tuto položku. Na realizaci dílčí části 4 „Stavební úpravy chodníků
v ulici Na Strážnici, uložení chrániček“ máme v rozpočtu volnou částku 2.629.411 Kč. I na tuto dílčí část budeme
podávat žádost o dotaci do MAS Pohoda venkova. Na realizaci dílčí části 5 „Stavební úpravy komunikace a chodníků
v části ul. 28. října, uložení chráničky“ máme v rozpočtu volnou částku 918.405 Kč, proto je navrženo RO - přesun
420 tis. Kč. I zde navrhujeme, že by se použila potřebná částka z položky - § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského. Dílčí část 6 „Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka, uložení chráničky“ se bude realizovat v roce 2018,
pokud budou v rozpočtu schváleny potřebné finance a bude na realizaci poskytnuta dotace z MAS Pohoda venkova.
Zadání této dílčí části je řešeno v samostatném bodě č. RM 378 - 3/12.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Podrobný komentář o souvisejících rozpočtových úpravách přednesl Ing. Kunte a Ing. Vojnarová. Dílčí část 6 byla
nakonec řešena v samostatném bodě č. RM 378 - 5/12, protože to je akce, která v případě schválení v ZM bude
realizována až v příštím roce.
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 378- 16259/17,
(uložen úkol číslo 22523).
RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné
zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“ rozdělené na 6
dílčích části takto:
Pro dílčí část 1 „Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka, úsek od BD č. p. 312 a Stavební úpravy chodníku v ul. T. G.
Masaryka, úsek od ul. Družstevní, uložení chrániček" firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 2.710.319 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - navýšení § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. T. G.
Masaryka - od BD č. p. 315 po ul. Družební - PD, realizace přesunem 950 tis. Kč z § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského na tuto položku. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Stavební úpravy chodníku v ulici B. Němcové, uložení chráničky“ firmě STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517
71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.023.437 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - přesun 40 tis. Kč z § 2143 Novoměstská
naučná stezka - odpočinková místa na tuto položku. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova, uložení chráničky“ firmě STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71
České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.787.510 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - navýšení položky § 2219 Stavební úpravy
chodníku v ul. Johnova o 700 tis. Kč přesunem 525 tis. Kč z § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD,
realizace a 175 tis. Kč z § 2143 Novoměstská naučná stezka - odpočinková místa na tuto položku. RM schvaluje smlouvu o
dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve
znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 4 „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici, uložení chrániček“ firmě STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517
71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 2.023.626 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 5 „Stavební úpravy komunikace a chodníků v části ul. 28. října, uložení chráničky“ firmě STAVIBET s.r.o., Julia
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Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.326.920 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - navýšení položky § 2219
Stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (od křižovatky s ul. Rašínova po ul. Malecí) - PD, realizace přesunem
420 tis. Kč z § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 378 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2017 dne 20. února 2017 - PD - SÚ chodníků v ul. Johnova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/6 - Flash Příloha: RM 378 - 5/6 - Flash

V rozpočtu města na rok 2017 byla schválená položka „Stavební úpravy chodníků v ul. Johnova“, v rámci níž má být
zpracována projektová dokumentace a následně má být akce realizována. RM 372 svým usnesením č. RM 37215998/17 rozhodla o tom, že se stavební úpravy vzhledem k problémům týkajících se likvidace dešťových vod
některých obyvatel žijících v této ulici provedou pouze jako oprava. Nebude tedy žádáno o stavební povolení, což
umožní provést změny v PD. Z tohoto důvodu vznikly vícepráce, které jsou firmou OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova
738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, která zpracovává PD, oceněny na 4.356 Kč vč. DPH. Na tyto vícepráce ORM předkládá
dodatek č. 1 k původní SOD.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 k SOD a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Souhlasíme s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2017 dne 20. února 2017. Jedná se
o oprávněně vzniklé vícepráce, se kterými nebylo ve smlouvě ani při zadání počítáno. Dodatek nekonzultován s PRAV
z důvodu dovolené. Před uzavřením dodatku bude zkontrolováno. V rozpočtu 2017 je na akci "Stavební úpravy
chodníku v ul. Johnova" schváleno 1,2 mil. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 378- 16260/17,
(uložen úkol číslo 22524).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2017 dne 20. února 2017 na akci "PD - Stavební úpravy chodníku v ulici
Johnova" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění
přílohy č. RM 378 - 5/6, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 4.356 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 378 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2017 dne 20. února 2017 - PD - SÚ chodníků v ul. Na Strážnici
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/7 - Flash Příloha: RM 378 - 5/7 - Flash

V rozpočtu města na rok 2017 je schválena položka „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici“, v rámci níž má být
zpracována projektová dokumentace a následně má být akce realizována. Vzhledem k plánované opravě silnice
II/285 vedoucí do Jaroměře, kterou chce Správa silnic Královéhradeckého kraje v nadcházejících letech opravovat, se
uskutečnila dne 08.06.2017 koordinační schůzka, v rámci níž bylo dohodnuto na základě požadavku MST, že se
ponechá místo pro přecházení u křižovatky s ul. 1. máje tak, jak je tomu nyní. Vzhledem k tomu, že firma OPTIMA,
spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, zpracovává pro město mj. i chodník v ul. 1. máje, navrhlo se
prodloužení stavebních úprav chodníku Na Strážnici, až po toto místo pro přecházení (chybějící úsek v délce cca 10
m), aby došlo k plynulému napojení opravovaných chodníků. Vzniklé vícepráce jsou oceněny na 4.864 Kč vč. DPH.
Na tyto vícepráce ORM předkládá dodatek č. 1 k původní SOD.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 k SOD a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Vzhledem k prodloužení řešeného úseku po místo pro přecházení vznikne ucelené propojení
opravovaných chodníků v těchto ulicích. Kdyby k prodloužení nedošlo, vznikl by nehezký, cca 10 m dlouhý,
neopravený úsek chodníku. Z tohoto důvodu navrhujeme souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 k původní SOD. Jedná
se o oprávněně vzniklé vícepráce, se kterými nebylo ve smlouvě ani při zadání počítáno. Dodatek nekonzultován s
PRAV z důvodu dovolené. Před uzavřením dodatku smlouvy bude zkontrolováno. V rozpočtu 2017 je na akci
"Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici" schváleno 2,75 mil. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 378- 16261/17,
(uložen úkol číslo 22525).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2017 dne 20. února 2017 na akci "PD - Stavební úpravy chodníků v ul. Na
Strážnici" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění
přílohy č. RM 378 - 5/7, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 4.864 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 378 Schvaluje.

STIS

Stránka 18 z 22

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 30.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 378 - 28.8.2017

5.8 Příkazní smlouva na TDI - SÚ chodníků a komunikací
Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/8 - Flash Příloha: RM 378 - 5/8 - Flash

Identifikace:

Pro rok 2017 byly v rozpočtu města schváleny položky: oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka, Boženy Němcové,
Johnova, Na Strážnici, oprava chodníku a části komunikace v ul. 28. října vč. nově schválené opravy komunikace v ul.
Johnova. Na všechny položky vyjma opravy komunikace v ul. Johnova byla v tomto roce zpracována PD. Na chodník
v ul. T. G. Masaryka a Na Strážnici bude žádáno o dotaci do programu IROP, Integrovaného projektu CLLD
prostřednictvím MAS Pohoda venkova. Realizace chodníků v ul. Johnova a Na Strážnici je závislá na realizaci
překládky nadzemního vedení, kterou pro ČEZ Distribuce a.s. bude provádět fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o. Oprava
komunikace Johnova se může realizovat až po překládce vedení a realizaci opravy chodníků v této ulici po vzoru
opravy komunikace Rašínova. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhuje ORM uzavřít příkazní smlouvu na TDI mezi
městem Nové Město nad Metují a Jan Bártík, T. G. Masaryka 42, 549 01 Nové Město nad Metují, pro chodníky a
komunikace v ulicích T. G. Masaryka, Johnova, Na Strážnici a 28. října, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/8, za
nabídkovou cenu 63.949 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit příkazní smlouvu na TDI na vybrané chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují“ a pověřit ST
jejím podpisem.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme spolupráci s externím TDI ve vybraných případech. Na
akce, které by dozoroval externí TDI, bude žádáno o dotace a budou vyžadovat dodržování dotačních podmínek. Ve
stejném časovém období bude probíhat realizace stavebních úprav na 5 chodnících ve městě a dále rekonstrukce
komunikace v ul. Johnova a 28. října. Pro správné provedení těchto akcí a možnost provádění i dalších činností ORM
byla na 3 z těchto chodníků a na opravovanou komunikaci poptána činnost externího TDI. Dodatek nekonzultován s
PRAV z důvodu dovolené. Před uzavřením smlouvy bude zkontrolováno.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM vysvětlila rozdíl v ceně mezi cenovou nabídkou a příkazní smlouvou - v příkazní smlouvě je částka
nižší, protože nejsou využity všechny položky z nabídky, některé akce budou dohlíženy přímo z ORM.
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 378- 16262/17,
(uložen úkol číslo 22526).
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 378 - 5/8 příkazní smlouvu na TDI na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků a
komunikací v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a Jan Bártík, T. G. Masaryka 42, 549 01 Nové
Město nad Metují, za nabídkovou cenu 63.949 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 378 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2017 dne 21. března 2017 - PD - Park Březinky
Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/9 - Flash Příloha: RM 378 - 5/9 - Flash

Identifikace:

V rozpočtu města na rok 2017 je schválena položka „Park Březinky DPS“, v rámci níž má být zpracována projektová
dokumentace. Na realizaci parku mělo být žádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (dále jen
„OPŽP), od čehož bylo vzhledem k novým skutečnostem a nevhodnosti vypsaného dotačního titulu (výzva č. 60 OPŽP
se zaměřením na biodiverzitu) odstoupeno. Na park bylo dne 30.06.2017 zažádáno o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Stavební úřad vznesl připomínky, které se týkaly požárně nebezpečného prostoru
parku a okolních domů. V původním zadání parku Březinky chyběly podklady k požární cestě BD Březinky. Kvůli této
skutečnosti musela být opravena projektová dokumentace vč. dopracování požární zprávy. Jedná se o vícepráce
sjednávané nad rámec uzavřené SOD, které jsou firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, oceněny
na 12.705 Kč vč. DPH. Na tyto vícepráce ORM předkládá dodatek č. 1 k původní SOD. Na org. 1747 Park Březinky DPS (§ 3745) je schváleno 200 tis. Kč, aktuální zůstatek je 20 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Vzniklé vícepráce jsou důležité pro získání stavebního povolení, proto doporučujeme jejich
schválení. Dodatek nebyl konzultován s PRAV z důvodu dovolené. Před uzavřením dodatku smlouvy bude
zkontrolováno.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 378- 16263/17,
(uložen úkol číslo 22527).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2017 dne 21. března 2017 na akci „PD - Park Březinky“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/9. RM
pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 378 Schvaluje.
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5.10 Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2016 - PD - rekonstrukce Kina 70 (rozšíření předmětu
díla) - (PŘESUNUTO do RM 379)
Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/10 - Flash Příloha: RM 378 - 5/10 - Flash

Identifikace:

ORM po konzultaci se ST poptalo u firmy IRBOS s.r.o., Čestice, která zpracovává PD na rekonstrukci Kina 70,
zpracování PD na celé přilehlé a související okolí Kina 70. Jedná se o území naznačené v přiložené situaci. Součástí
by byla též parkovací místa a plocha za Kinem 70, podél Kina 70 v ul. B. Němcové i přes ulici a rekonstrukce
chodníku před Kinem 70. Dále při zpracovávání PD vyplynulo, že je nutné zpracovat PD i na SO - ústřední vytápění,
který v původním zadávací dokumentaci nebyl poptán. Firma IRBOS zpracovala na poptávané činnosti cenovou
nabídku, vč. zpracování PD na ústřední vytápění.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 2 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM s cenovou nabídkou souhlasí a doporučuje RM schválit dodatek č. 2. Vzhledem k tomu, že zbývající finance na
položce "Multifunkční objekt Kina 70 - PD", byly během roku 2017 přesunuty a použity na jiné akce, tak je nyní nutné
schválit rozpočtové opatření - přesun 151 tis. Kč z § 2219 (org. 1755) cyklostezka v ul. Chlístovská, v ul. Železova
louka a podél lesa u Obory na § 3313 (org. 1712) Multifunkční objekt Kina 70 - PD. Dodatek nekonzultován s PRAV z
důvodu dovolené. Před uzavřením dodatku smlouvy bude zkontrolováno.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi bylo rozhodnuto o přesunu bodu do další RM.

5.11 Objednávka zpracování PD na výměnu 3D systému, výměnu stávajícího plátna a nové scénické
osvětlení v Kině 70 (PŘESUNUTO do RM 379)
Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/11 Příloha: RM 378 - 5/11

Identifikace:

Při řešení projektu na rekonstrukci Kina 70 vzešel též požadavek na schůzku a konzultaci s odbornou firmou na
divadelní osvětlení, promítací techniku atd. Z této schůzky vzešel závěr, že k zpracovávané PD je třeba řešit úpravu
stávajícího plána, výměnu 3 D systému a nové scénické osvětlení. Firmou AV Media byly nabídnuty i další
technologie a řešení dalších prostor Kina70. Po konzultaci s ředitelem Městského klubu a dalšími zainteresovanými
kolegy je v této chvíli potřebné zpracovat PD stávajícího sálu a řešit výměnu 3D systému, výměnu stávajícího plátna a
nové scénické osvětlení.
Nabídková cena na tuto PD činí 35.000 Kč bez DPH, 42.350 Kč vč. DPH.
Pro komplexní řešení rekonstrukce Kina 70 vč. promítací a osvětlovací technologie ORM doporučuje RM schválit
objednání těchto projekčních prací u firmy AV Media, a.s., Praha.
K rozhodnutí:
Schválit zadání a objednání zpracování PD na výměnu 3D systému, výměnu stávajícího plátna a nové scénické
osvětlení u firmy AV MEDIA, a.s., Pražská 63, Praha 10, za cenu 42.350 Kč vč. DPH. Schválit RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V návaznosti na bod 5/10 i zde radní rozhodli o přesunutí projednání bodu do další RM.
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5.12 VŘ - „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“ - 6. dílčí část - „Chodník ul. Kaštánky - T. G.
Masaryka, uložení chráničky“
Zdroj. dokum.: RM 378 - 5/12 Příloha: RM 378 - 5/12

Identifikace:

Dne 23.08.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek na akci „Chodníky v Novém Městě nad Metují realizace“, která byla rozdělena na 6 dílčích částí. Hodnocení nabídek této veřejné zakázky se konalo téhož dne.
Hodnotící komise předkládá zprávu o hodnocení nabídek viz příloha č. RM 378 - 5/5. Zadání dílčí části 6 je v tomto
samostatném bodě č. RM 378 - 5/12, jelikož tato jediná dílčí část by se měla realizovat až v roce 2018, proto
schválení podléhá ZM. Vše viz bod č. RM 378 - 5/5.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit se zadáním 6. dílčí části „Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka, uložení chráničky“, doporučit
schválit SOD, pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Na dílčí část 1 byla podána 1 nabídka, na dílčí část 2 byly podány 3 nabídky, na dílčí část 3 byly podány 2 nabídky, na
dílčí část 4 byly podány 2 nabídky, na dílčí část 5 byly podány 2 nabídky, na dílčí část 6 byly podány 4 nabídky. Dílčí
části 1 - 5 se budou realizovat v roce 2017. Dílčí část 6 se bude realizovat až v roce 2018, proto se musí schválit
zadání v ZM. Realizace proběhne za podmínky, že potřebné finanční prostředky budou schváleny v rozpočtu 2018.
Na tuto dílčí část 6 bude také podána žádost o dotaci na MAS Pohoda venkova.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 378- 16264/17,
(uložen úkol číslo 22528).
RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek doporučuje ZM souhlasit se zadáním
6. dílčí části veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Chodníky v Novém Městě nad Metují realizace“, pod názvem „Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka, uložení chráničky“ firmě STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96,
517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.202.640 Kč vč. DPH. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č.
RM 378 - 5/5, s tou podmínkou, že realizace proběhne za podmínky, že bude potřebná finanční částka na tuto akci schválena
v rozpočtu 2018. V případě neschválení této částky v rozpočtu 2018 město od této SOD odstoupí. ZM pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 378 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Dotazy, podněty a informace radních
Identifikace:
V závěru zasedání zazněly dotazy, podněty a informace členů RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - problematika fungování České pošty v době realizace rekonstrukce povrchu mezi spodním a horním
dvorem u budovy radnice - bude řešeno přes PVO - zajistí OMM. Dotaz na termín uzavírky ul. Českých bratří - MST
zajistí rozeslání potvrzeného termínu.
Ing. Maur - koncepty řešení veřejných ploch ve Vrchovinách - viz dotaz vlastníka pozemků, p. Jarolímka - OMM - toto
jednání s vlastníky již proběhlo.
MST - informace o problematických jednáních s účastníky řízení při přípravě městských investic - konkrétně při řízení,
které se týkalo autobusového terminálu.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 378:

19:10

Příští porada bude: RM 379, 11.9.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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