Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 382
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 382 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 23.10.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 382 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
14

Miluše Šulcová

15

Pavel Horvat

Hosté:
1
2
3
4
5

Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Miroslav Hojný
Mgr. Vladimír Milt
Miloslav Vondřejc
Mgr. Markéta Škodová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:10
17:45
místostarosta (Město)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:05
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:05
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
15:30
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 14:05 15:30 17:45
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:00 13:50 16:30 17:10
města)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:30
16:20
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:20
16:30
města)

Účast
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín"
zástupce ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"
ředitel "ZŠ Komenského"
ředitel ZUŠ B. Smetany
projektová manažerka ORM (OMM)

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

13:05
13:05
13:27
13:49
13:05

13:27
13:27
13:49
14:03
13:49

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 382 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 27.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 382
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 382 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 23.10.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 382 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
14 Miluše Šulcová

15 Pavel Horvat
Hosté:
1
2
3
4
5

Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Miroslav Hojný
Mgr. Vladimír Milt
Miloslav Vondřejc
Mgr. Markéta Škodová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:10
17:45
místostarosta (Město)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
radní (Rada města)
13:00
18:05
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:05
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:05
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
15:30
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 14:05 15:30 17:45
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:00 13:50 16:30 17:10
města)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:30
16:20
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:20
16:30
města)
ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín"
zástupce ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"
ředitel "ZŠ Komenského"
ředitel ZUŠ B. Smetany
projektová manažerka ORM (OMM)

13:05
13:05
13:27
13:49
13:05

13:27
13:27
13:49
14:03
13:49

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

Částečná

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 382 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 381) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 381 ze dne 9.10.2017 :

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

STIS
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Tisk: 27.10.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 382
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 326- 13810/15

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

20 131 Vznik úkolu: 3.8.2015

Termín :

OMM Odbor majetku města,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

Garant :

30.4.2018

ST

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

RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové
okno), která byla schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů,
neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM
sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k realizaci
akce došlo v roce 2016.
Vzhledem k tomu, že se objevila možnost využití dotačních prostředků z "MAS", tak OSN
zastavilo realizaci provizorního zakrytí střešního okna a akci přesunulo na první pololetí 2018.
Podmínkou pro daný program je zajištění bezbariérovosti a podpoření klíčových kompetencí.
OMM nyní prověřuje ve spolupráci se státní památkovou péčí možnosti realizace bezbariérového
řešení objektu ZUŠ, které je jednou z podmínek pro přidělení dotace. Pro havarijní program
Ministerstva kultury nesplňujeme podmínky pro přidělení dotace.

Závěr: schválen nový termín: 30.4.2018 z důvodu: Úkol je sledován a průběžně plněn. Průběžně jsou
sledovány možnosti v dotačních programech.

RM 363- 15565/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 215

21 980 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

15.6.2018

Garant :

Int: OSN/522

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KohP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/1 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 215 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
Žádost o prodloužení termínu do 15.6.2018. OMM žádá o prodloužení termínu plnění. Dotace na
zpracování PD byla KHK přidělena. Proběhlo výběrové řízení na projektanta, byla sepsána
smlouva o dílo a probíhá projektová příprava. Termín dokončení projekčních prací je stanoven
na květen 2018. Dále TS provedly opravu bezpečnostního přepadu a do rozpočtu 2018 si
zahrnuly částku na výměnu nefunkčního šoupěte pro vypouštění.

Závěr: schválen nový termín: 15.6.2018 z důvodu: Plnění úkolu probíhá (projekční práce).
RM 363- 15566/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Rybník Hradiště

21 981 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

15.6.2018

Garant :

Int: OSN/523

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/2 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky Rybníku Hradiště na pozemku p. p. č. 927, 976, 977/2 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto zápisu. RM ukládá ST jednat do 31.
ledna 2017 s MO ČRS o budoucím využití Rybníka Hradiště.
Žádost o prodloužení termínu do 15.6.2018. OMM žádá o prodloužení termínu plnění. Dotace na
zpracování PD byla KHK přidělena. Proběhlo výběrové řízení na projektanta, byla sepsána
smlouva o dílo a probíhá projektová příprava. Termín dokončení projekčních prací je stanoven
na květen 2018.

Závěr: schválen nový termín: 15.6.2018 z důvodu: Plnění úkolu probíhá (projekční práce).

STIS
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Tisk: 27.10.2017

RM 363- 15567/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5

21 982 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

15.6.2018

Garant :

Int: OSN/524

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/3 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Spech na pozemku p. p. č. 266/5 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
Žádost o prodloužení termínu do 15.6.2018. OMM žádá o prodloužení termínu plnění. Dotace na
zpracování PD byla KHK přidělena. Proběhlo výběrové řízení na projektanta, byla sepsána
smlouva o dílo a probíhá projektová příprava. Termín dokončení projekčních prací je stanoven
na květen 2018.

Závěr: schválen nový termín: 15.6.2018 z důvodu: Plnění úkolu probíhá (projekční práce).
RM 367- 15795/17

Věc : Plán zimní údržby - aktualizace

22 171 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2017 Plnění:

9.10.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá TS shromáždit veškeré připomínky, které se objevily v souvislosti s prováděním zimní
údržby v zimě 2016 - 2017, projednat je na samostatné schůzce s vedením města a předložit je,
včetně případného návrhu na úpravy Plánu zimní údržby pro zimu 2017 - 2018, ke schválení v
RM.
Splněno. Plán zimní údržby na období 2017-2018 byl schválen v RM 381.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 369- 15874/17

Věc : Usnesení Komise regenerační č. 2/2017 ze dne 03.04.2017

22 225 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

8.1.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
VojS
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

RM ukládá OMM podat podnět na OVRR na prověření stavu a způsobu odvodnění pozemků a
staveb v části jižního a západního Zadomí a s výsledky šetření seznámit RM včetně případných
návrhů opatření.
Z důvodu vysokého pracovního vytížení nebyla cenová nabídka Ing. Chaloupským dosud
předložena.

Závěr: schválen nový termín: 8.1.2018 z důvodu: Očekává se předložení cenové nabídky na posouzení
stavu.
RM 372- 16002/17

Věc : Přesun a očištění busty Aloise Jiráska - Jiráskovy sady

22 321 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

20.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2017 Plnění:

RM schvaluje přesun busty Aloise Jiráska v Jiráskových sadech, dle varianty č. 1 - přesun vč.
očištění stávající busty a schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 45 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - příspěvky na obnovu památek (org. 122) na § 3326 - Místní památky. RM
schvaluje umístění busty Aloise Jiráska v Jiráskových sadech dle varianty „A“, tj. posun o 6 m.
Z důvodu počátečního složitého projednávání přesunu památníku Aloise Jiráska v Jiráskových
sadech s OVRR SPP žádáme o prodloužení termínu plnění. Závazné stanovisko bude vydáno v
nejbližších dnech. Přesto po dohodě se zástupkyní NPÚ Josefov byly práce na posunu započaty.
Došlo k vyzvednutí pískovcových bloků a odebrání repliky busty, která se v současné době
opravuje. Předpoklad dokončení prací je v polovině listopadu 2017.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Práce byly započaty, odůvodnění viz. hlášení.
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RM 373- 16051/17

Věc : Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání

22 366 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu,
- Nositel: KupV
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s doplněním položky „Úprava a využití zahrady“ v rámci aktualizace Strategického
rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují, a
to v kategorii B/ "Investiční priority" u těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845, Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600,
Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588. RM ukládá OŠKS předložit
RM aktualizovaný Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
Splněno, aktualizovaný Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání byl
předložen RM 381 dne 09.10.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 375- 16153/17

Věc : Nájemní smlouva na umístění retranslace pro MKDS na domu č. p. 852 ul. Malecí

22 439 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Stavebním bytovým
družstvem Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, jejímž předmětem je umístění retranslačního
bodu městského kamerového systému na domě č. p. 852, ul. Malecí, Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 375 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu splnění.

Závěr: schválen nový termín: 6.11.2017 z důvodu: Smlouva zaslána k podpisu na SBD Náchod,
doposud se nevrátila.
RM 377- 16228/17

Věc : Rybník Hradiště - pacht

22 495 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

RM schvaluje propachtování pozemků tvořících rybník Hradiště: p. p. č. 972 o výměře 3 486 m²,
druh pozemku vodní plocha; p. p. č. 976 o výměře 3 935 m², druh pozemku vodní plocha; p. p. č.
977/2 o výměře 3 095 m², druh pozemku vodní plocha a část p. p. č. 969/1 o výměře 1 200 m²,
druh pozemku ostatní plocha; v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV 10 001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují zájemci: Český
rybářský svaz, z. s., místní organizace, sídlem: Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 135 85 894, za roční pachtovné ve výši 10.000 Kč a dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru města. RM ukládá OMM připravit návrh smlouvy o pachtu a se stanovisky
odborných útvarů návrh předložit RM ke schválení spolu s návrhem dohody o skončení nájmu.
Splněno. Smlouvu předkládáme do RM 382.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 379- 16276/17

Věc : Inundační propustek v ul. Husitská - žádost občanů o písemné stanovisko

22 540 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

20.11.2017

OMM Odbor majetku města,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí zaslaný dopis ve věci "Realizace stavby mostku s inundačním propustkem v
Husitské ulici". RM konstatuje, že uvedená investiční akce je zařazena do Zásobníku investičních
akcí města a záleží na rozhodnutí ZM, zda realizaci akce zařadí do rozpočtu města. RM ukládá
OMM zpracovat návrh odpovědi ST s vysvětlením odložení akce z důvodu plánovaných
rekonstrukcí páteřních dopravních staveb ve městě v roce 2018. RM ukládá OMM předložit
zastupitelům dopis žadatelů vč. odpovědi ST, jako přílohu k projednávání návrhu investiční části
rozpočtu města na rok 2018.
Dopis s vysvětlením odložení akce byl žadatelům odeslán.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Žádost o posun termínu. Neproběhl rozpočtový
seminář.
RM 379- 16279/17

Věc : Souhlas vlastníka chodníkového tělesa ke zřízení sjezdu na p. p. č. 764/2 v k. ú.
Krčín

22 542 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: MatS
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 764/2 v k. ú. Krčín a schvaluje uzavření
Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu mezi městem Nové Město nad Metují a paní M. B., ve
znění přílohy č. RM 379 - 3/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16281/17

Věc : Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 172/2017 ze dne 05.06.2017 na akci „MSSS Oáza
výměna krytiny a střešních oken“

22 544 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 172/2017 ze dne 05.06.2017 na kompletní
dodávku stavby „MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou TESMEN společnost s r.o., se sídlem Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, ve
znění přílohy č. RM 379 - 3/6, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 379- 16284/17

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro VO a MR v ul. Na
Hradčanech

22 547 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

20.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město
nad Metují a Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské
Předměstí, pro uložení kabelů VO, MR a chráničky pro datové kabely v konstrukci mostu nad
pozemkem p. p. č. 2165/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/9, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva zaslána k podpisu na Povodí Labe s.p.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Podepsaná smlouva se doposud nevrátila.
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RM 379- 16299/17

Věc : Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové
dotace")

22 561 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

11.10.2017

Garant :

TAJ

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

RM bere na vědomí informaci o veřejném semináři Dotace na výměnu zastaralých zdrojů
vytápění ("kotlíkové dotace") financované z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
který se uskuteční dne 11.10.2017 od 17:00 hodin v malém sále Kina 70 v Novém Městě nad
Metují, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/24.
Splněno. Účast na semináři ke kotlíkové dotaci dne 11.10.2017 byla na to, že již to je 3. vlna
seminářů, průměrná - cca 20 lidí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16320/17

Věc : Žádost o dotaci z rozpočtu města - POZNÁVÁNÍ spolek

22 575 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

RM projednala žádost POZNÁVÁNÍ spolek o dotaci z rozpočtu města na rok 2017. RM ukládá
KKULT projednat na svém nejbližším zasedání harmonogram akcí k oslavám 100. výročí vzniku
samostatného Československa a v rámci tohoto projednávání předložit RM vyjádření k žádosti
POZNÁVÁNÍ spolek o dotaci z rozpočtu města. O přidělení dotace z rozpočtu města pro
POZNÁVÁNÍ spolek rozhodne RM až po vyjádření KKULT.
Splněno, předloženo jako samostatný bod do RM 382.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 379- 16325/17

Věc : Vyřazení majetku

22 577 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
17.10.2017 Plnění:

15.10.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, MŠ Na Františku a ZŠ a MŠ
Krčín ve znění přílohy č. RM 379 - 6/3.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16343/17

Věc : Obnova městského opevnění JV 3. část - dodatek č. 2 - změna provedení

22 591 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Městské opevnění, hradby v jihovýchodní
části Husova náměstí, ul. Na Zadomí, Nové Město nad Metují, kterým se snižuje celková cena
díla o částku 96.419 Kč vč. DPH a cena díla je celkem 384.194 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č.
RM 380 - 3/3, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 380- 16345/17

Věc : Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T.G.Masaryka“

22 593 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

Garant :

23.10.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Zatepelní BD čp. 44-47, ul. T. G. Masaryka
Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ACG - Real s.r.o.,
Radimova 622/38, Praha 6, kterým se celková cena díla snižuje o 13.607,81 Kč bez DPH na
částku 7.544.711,89 Kč bez DPH, ve znění přílohy č. RM 380 - 3/5, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16369/17

Věc : Rezignace dvou členů a návrh na jmenování nových členů KSPORT - podnět
KSPORT

22 606 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

Garant :

23.10.2017

ST

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

RM bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Škody na členství v Komisi sportovní. RM děkuje p. Jiřímu
Škodovi za jeho dosavadní práci v Komisi sportovní. RM jmenuje p. Pavla Krošláka novým
členem Komise sportovní ode dne 01.10.2017. RM ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání
jmenovacích dekretů podepsaných ST.
Splněno. Jmenovací dekrety (3 paré) byly předány OŠKS k zajištění podpisu nového člena.
OŠKS zajistí v rámci příštího jednání Komise sportovní.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16372/17

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

22 608 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

OS Odbor správní,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2017 Plnění:

Garant :

16.10.2017

ST

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

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za III.
čtvrtletí 2017 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o
počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 380 - 6/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16389/17

Věc : Změna a doplněk č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - Pavlátova louka

22 622 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

23.10.2017

Int: OSN/627

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
16.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor LDT Pavlátova louka, ve
znění přílohy č. RM 381 - 4/1 a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16392/17

Věc : Dotaz radní M. Petruželkové na opravu výtahu v MSSS Oáza

22 624 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

23.10.2017

Int: OSN/630

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: Horvat
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
16.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí zprávu o stavu výtahů v MSSS OÁZA a ukládá OSN informovat RM o dalším
vývoji situace prostřednictvím e-mailové pošty.
Splněno. Informace v RM 382.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 381- 16396/17

Věc : Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí NAA-V-83/2017 a Dodatek č. 1 k dohodě
NAA-V-21/2017

22 625 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
23.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

10.10.2017

Garant :

ST

- Nositel: Kavanová
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-83/2017 uzavřenou s Úřadem práce Česká republika,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, (dále jen "ÚP"), předmět dohody/druh
práce: 1x dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.10.2017 do dne
31.03.2018 a Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-21/2017 ze dne 29.03.2017 uzavřenou s ÚP,
předmět dohody/druh práce: 3x dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň a
prodloužení platnosti od 01.04.2017 do 31.03.2018, ve znění přílohy č. RM 381 - 6/1, a pověřuje
ST jejich podpisem.
Splněno. Dohoda i dodatek jsou podepsány a odeslány Úřadu práce.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16399/17

Věc : Zakázka malého rozsahu - Nákup posypové soli

22 627 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

31.10.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, TS Technické služby - Nositel: Konvalinová
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.10.2017 Plnění:

RM na základě doporučení hodnotící komise souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu Nákup posypové soli na období podzim 2017 - jaro 2020 společnosti SAFEROAD Czech
Republic s.r.o., IČO: 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov, za nabídkovou
cenu 2,30 Kč/kg vč. DPH a dopravy. RM zároveň stanovuje pořadí na druhém místě, a to
nabídku společnosti K+S Czech Republic a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka,
za nabídkovou cenu 2,56 Kč/kg posypové soli vč. DPH a dopravy. RM schvaluje Rámcovou
kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o.,
IČO: 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov, s nabídkovou cenou 2,30 Kč/kg
vč. DPH a dopravy, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.10.2017 z důvodu: Rámcová kupní smlouva ve 3 paré byla ST
podepsána a odeslána k podpisu prodávajícímu. V současné době se čeká na vrácení 2 podepsaných
paré Rámcové kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 382 - 23.10.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 27.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 382 - 23.10.2017

Majetkoprávní úkony

14:30

OMM

2.1 Souhlas pro investora stavby komunikace v ul. Na Táboře
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 2/1 - Flash Příloha: RM 382 - 2/1 - Flash

Při rekonstrukci stavby silnice v ul. Na Táboře, kterou provádělo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové (dále jen "ŘSD"), byl bez předchozího souhlasu města zčásti zastavěn
pozemek p. p. č. 1578/1, druh pozemku les, a pozemek p. p. č. 2323, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Nové
Město nad Metují, který má město v podílovém spoluvlastnictví s Lesy České republiky s. p. a to každý podílem o
velikosti ½. GP č. 2058-8/2016 byly zastavěné pozemky odděleny: p. p. č. 1578/4 o výměře 1 m2, p. p. č. 1578/5 o
výměře 30 m2 a p. p. č. 2323/2 o výměře 37 m2. Pro nápravu stavu je třeba vydat pro ŘSD souhlas s trvalým odnětím
pozemků určených k plnění funkcí lesa, tj. pozemků p. p. č. 1578/4 a p. p. č. 1578/5 a dále je třeba vydat souhlas
spoluvlastníka (města) se stavbou na pozemcích p. p. č. 1578/4, p. p. č. 1578/5 a p. p. č. 2323/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Přílohy č. RM 382 - 2/1.
K rozhodnutí:
Dodatečně souhlasit se stavbou a trvalým odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Odůvodnění:
Pozemky jsou zastavěné stavbou silnice I/14 a měly by být ve vlastnictví vlastníka silnice. Pozemky pod stavbou
silnice navrhujeme převést bezúplatně. Jedná se výměrou o nevýznamné pozemky, které město nemůže nijak využít.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 382- 16404/17
RM vydává Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, jako investorovi
rekonstrukce komunikace I/14 v ul. Na Táboře, souhlas, aby požádal o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa,
a to p. p. č. 1578/4 a p. p. č. 1578/5 s tím, že si zajistí všechny potřebné podklady na své náklady. RM souhlasí se stavbou
na pozemcích p. p. č. 1578/4, p. p. č. 1578/5 a p. p. č. 2323/2 v k. ú. Nové Město nad Metují za podmínky, že investor stavby
požádá město o převod pozemků zastavěných stavbou do vlastnictví a předloží městu návrh převodní smlouvy nejpozději do
3 měsíců od dne vydání tohoto souhlasu.
RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Převod pozemku do majetku města pod cyklostezkou od ČD
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 2/2 - Flash Příloha: RM 382 - 2/2 - Flash

České dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, vlastní pozemek p. p. č. 2176/31
o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, který
je zastavěný cyklostezkou a chodníkem v ul. Náchodská. Dle požadavku SFDI je třeba nejpozději do dne 30.11.2017
provést Závěrečné vyhodnocení akce. ČD, a. s., zajistila znalecký posudek na kupní cenu pozemku, která činní 125
Kč/m2, dále město musí hradit náklady spojené s prodejem ve výši 2.375 Kč (kolek, znalecký posudek, režijní
náklady) + DPH ve výši 21%, tj. DPH 525 Kč. Náklady celkem 3.025 Kč. Přílohy č. RM 382 - 2/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM koupit pozemek.
Odůvodnění:
Pro Závěrečné vyhodnocení akce „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská“- ISPROFOND
5528510045 je nezbytné SFDI doložit, že město Nové Město nad Metují, jako příjemce dotace, vlastní výše uvedený
pozemek pod stavbou cyklostezky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 382- 16405/17,
(uložen úkol číslo 22631).
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 2176/31 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedeného KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 4612 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, který je zastavěný cyklostezkou a chodníkem v ul. Náchodská, za kupní cenu ve výši
125 Kč/m2 pozemku a náklady s tím spojené ve výši 2.900 Kč vč. DPH z vlastnictví Českých drah, a. s., nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví města Nové Město nad Metují z důvodu splnění podmínky
poskytovatele dotace, SFDI, vypořádat vlastnictví k pozemkům pod stavbou cyklostezky a chodníku v ul. Náchodská.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Smlouva o BS o zřízení věcného břemene s ŘSD pro uložení chráničky včetně optické sítě
Zdroj. dokum.: RM 382 - 2/3 - Flash Příloha: RM 382 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Pro stavbu „Pokládka optické sítě v trase ul. Nerudova - TGM“ pod komunikací I/14 v ul. T. G. Masaryka v pozemcích
p. p. č. 2069/3 a p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod na LV 4444, pro k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví ČR, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, je třeba
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. Celková cena bude
stanovena dle GP na zřízení věcného břemene, který bude vyhotoven v rámci stavby. Předběžná cena za zřízení
věcného břemene je 1.000 Kč. Přílohy č. RM 382 - 2/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy.
Odůvodnění:
Smlouva je nezbytná pro uložení chráničky do pozemku komunikace I/14 ve správě ŘSD ve společné trase s CETIN.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 382- 16406/17,
(uložen úkol číslo 22632).
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 60/17/BVB/MS, v
pozemcích p. p. č. 2069/3 a p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod na LV 4444, pro k. ú. Nové Město nad Metují, kterou předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, v předpokládaném rozsahu v délce 11 m (p. č. 2069/3) protlakem silnice I/14 v km 127,695 a v délce 7 m (p. č. 2069/20) - do chodníku u silnice I/14, jak vyplývá z přiložené situace
a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o pachtu pozemků - rybník Hradiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 2/4 - Flash Příloha: RM 382 - 2/4 - Flash

Na základě usnesení č. RM 377-16228/17 ze dne 14.08.2017 předkládá OMP ke schválení smlouvu o pachtu
pozemků o celkové výměře 11716 m2, které tvoří rybník Hradiště (vč. příslušenství). Dále předkládá dohodu o
skončení smlouvy stávající - nájemní. Přílohy č. RM 382 - 2/5.
K rozhodnutí:
Schválit předložené znění smlouvy o pachtu pozemků rybníka Hradiště. Stanovit délku výpovědní doby a termín
zahájení pachtu. Schválit dohodu o ukončení smlouvy, stanovit termín ukončení.
Odůvodnění:
Ve smlouvě zapracovány požadavky oborných útvarů. Český rybářský svaz, MO Nové Město nad Metují s navrženým
zněním souhlasí a doporučuje výpovědní dobu v délce 2 let (důvodem je dvouletý chovný cyklus), ve smlouvě
zohledněna jejich připomínka ohledně umístění vodočetné latě. Stávající smlouvu o nájmu nutno ukončit ke dni nabytí
účinnosti smlouvy o pachtu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněl dotaz na ekonomiku takového pachtu, především ve vztahu na nutné opravy, které zde budou. ST
informoval o akcích, které bude třeba realizovat. PD na tyto akce je hrazena z dotace. Bude snaha sehnat externí
peníze i na realizaci. Byla vysvětlena i délka výpovědní lhůty.
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 382- 16407/17,
(uložen úkol číslo 22633).
RM schvaluje předložené znění smlouvy o pachtu pozemků rybníka Hradiště o celkové výměře 11716 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují s tím, že pacht se sjednává s účinností ode dne 01.01.2018 a výpovědní doba činí 2 roky. V souladu s usnesením
č. RM 377-16228/17 ze dne 14.08.2017 bude smlouva o pachtu uzavřena s Českým rybářským svazem, z. s., místní
organizace, sídlem: Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 13585894, za roční pachtovné ve výši 10.000
Kč. RM dále schvaluje předložené znění dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 20.04.1993 ke dni 31.12.2017. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy o pachtu pozemků a dohody o ukončení nájemní smlouvy ve znění přílohy č. RM 382 - 2/4.

STIS

RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 382 - 23.10.2017

2.5 Výpůjčka částí pozemků - parkovací stání v ul. 28. října
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 2/5 - Flash Příloha: RM 382 - 2/5 - Flash

Manželé D. a R. Č., požádali o výpůjčku části p. p. č. 619/2, o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha a části
p. p. č. 2064/2, o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, oba
pozemky vedené na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Výpůjčka požadována za účelem vybudování
části 2 parkovacích stání pro osobní vozidla (rozšíření stávajícího vjezdu), a to z důvodu plánované bytové přístavby
na objektu č. p. 35 (bývalá kotelna) v ul. 28. října. Přílohy č. RM 382 - 2/6.
K rozhodnutí:
Projednat žádost o výpůjčku.
Odůvodnění:
Jedná se o rozšíření stávajícího vjezdu k č. p. 35 (část o výměře cca 45 m2 je v současnosti již zpevněna). Části
pozemků o výměře cca 40 m2 jsou zatravněny, vysazen je zde i „živý plot“. Vyjádření odborných útvarů v příloze č.
RM 382 - 2/5.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo podrobně vyjasněno, kde by parkovací stání měla vzniknout a dále to, že se částečně nachází v trase
chodníku, který by zde měl v budoucnu být. Je obava, aby pak s tím nebyl problém. Zaznělo i upozornění, že v tomto
objektu, který měl dosud nebytový charakter, dojde k výstavbě bytu. Proběhla dvě neúspěšná hlasování k navrženým
usnesením, které formulovaly souhlas se zveřejněním záměru tak, jak je uvedeno v žádosti. Ani jeden návrh nezískal
potřebnou většinu. Poté bylo hlasováno o usnesení, kterým bylo uloženo ST, aby ve spolupráci s odbornými útvary se
žadateli dále jednal, a to za účelem nalezení vhodného řešení.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 382- 16408/17,
(uložen úkol číslo 22634).
RM ukládá ST, aby ve spolupráci s OMM jednal se žadateli o jiné a vhodnější variantě umístění parkovacích míst na
pozemcích přiléhajících k jejich nemovitosti v ulici 28. října.
RM 382 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 2/6 - Flash Příloha: RM 382 - 2/6 - Flash

Část pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 580 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro
KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, je od roku 2014 pronajat pí E. H., jako plocha
pro stanoviště včel. Nájemce podal dne 25.09.2017 výpověď z nájmu s tím, že nájem skončí uplynutím tříměsíční
výpovědní lhůty dne 31.12.2017. Přílohy č. RM 382 - 2/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď z nájmu, rozhodnout o zveřejnění záměru a schválit předložený návrh.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází u sběrny surovin, nad srázem, zčásti je oplocen, s uzamčenou vstupní bránou a boční brankou.
Přístup je přes zaplocený areál zčásti pronajatý p. Jelenovi pro skladování stavebních materiálů. Nájemce převzal
pozemek do nájmu vč. oplocení, stromů, keřů a kůlny s vnitřním vybavením (police). Nájemce dle souhlasu města na
ploše vysázel medonosné rostliny, avšak pouze několik málo kusů, které odstraní, jiné úpravy neprovedl. Ve smlouvě
sjednáno, že nájemce vrátí pozemek vyklizený a ve stavu, v jakém jej do nájmu převzal, o předání pozemku do nájmu
byl v roce 2014 zhotoven předávací protokol. Pozemek se nachází v ploše technického vybavení dle platného ÚP
NMnM a v ploše zeleně ochranné a izolační dle nového ÚP NMnM z důvodu blízkosti navrhované přeložky silnice
I/14. Vedlejší oplocený pozemek nebyl pro špatný stav vypůjčen ani pronajat (finanční náročnost vyklizení a zpevnění
svahu). Odborné útvary doporučují převzít pozemek uvedený do původního stavu, vyklizený a posečený, poté jej
nabídnout k opětovnému pronájmu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 382- 16409/17,
(uložen úkol číslo 22635).
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 580 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
podanou dne 25.09.2017 nájemcem pí E. H. s tím, že nájem skončí dne 31.12.2017. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města
pronajmout nejvhodnější nabídce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou část pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře
580 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, a to vč. kůlny, oplocení s bránou a dřevin, ve znění přílohy č. RM 382 - 2/6.

STIS

RM 382 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Pronájem části pozemku v areálu TS k podnikání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 2/7 - Flash Příloha: RM 382 - 2/7 - Flash

Společnost KAMAT spol. s r. o., se sídlem Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 45538701, žádá o
pronájem části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca 1045 m², druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Krčín, zapsaného
na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem rozšíření skladovacích a manipulačních
ploch žadatele, tj. skladování a manipulace s kabelovými bubny a dalším obchodním zbožím. Žadatel navrhuje, že na
pozemku vybuduje lehký štěrkový povrch. Dále požaduje plochu oplotit a nájem na cca 20 let, min. však na dobu 10
let. Požadovaná část pozemku se nachází v areálu TS. Žádost se opět týká celého pozemku, jako byla předchozí
žádost o odkoupení, nikoliv nějaké jeho části. Souhrnné vyjádření odborných útvarů v příloze. Přílohy č. RM 382 - 2/8.
K rozhodnutí:
1/ zamítnout žádost; 2/ vyhovět žádosti a souhlasit se zadáním znaleckého posudku na obvyklou cenu nájmu za
požadovanou část pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů - viz příloha č. RM 382 - 2/8. Pro město je areál TS strategicky nezbytnou plochou, která
se nachází na rozhraní průmyslové zóny a městské zástavby s dobrým přístupem pro jakoukoli techniku. Jinou
obdobnou plochu město v majetku nemá. Za současného stavu je nutné mít rezervu pro přemístění zahradnictví, vč.
skládky ornice, dále plochy na štěpkování a pro skladování větví, a zároveň pro budoucí rozvoj TS v souladu se
záměry města. Uzavřením smlouvy na dobu určitou, na 10 nebo na 20 let, by bylo město značně omezeno v plnění
svých rozvojových potřeb v oblasti zajišťované TS.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhlá diskuse k žádosti - byla opět probírána výměra požadovaného pozemku, jeho nezbytnost pro
možné budoucí potřeby TS atd. Dvakrát bylo hlasováno o navržených usneseních - tj. o zamítnutí žádosti či o
souhlasu se zpracováním znaleckého posudku na stanovení ceny nájmu pozemku, na což by pak vázalo vyvěšení
záměru pronájmu. Ani jeden z návrhů neprošel, tzn. nezískal potřebnou většinu hlasů radních. Nakonec se radní
shodli (bez přijatého usnesení), že bude pokračovat jednání o možném a pro většinu přijatelném řešení. K tomu se
vedení města sejde s odbornými útvary za účelem projednání zamítavých stanovisek s pokusem nalézt oboustranně
přijatelné řešení. Výsledek jednání pak předložit do RM 384, tj. v termínu 20.11.2017.

STIS
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Čl 3

15:05

Rozvoj

OMM

3.1 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok
2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/1 - Flash Příloha: RM 382 - 3/1 - Flash

V listopadu loňského roku byly ZM schváleny Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové
Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty včetně každoročního zařazování částky ve
výši 300 tis. Kč do rozpočtu města a dále Seznam objektů, jejichž majitelé mohou zažádat o dotaci z rozpočtu města.
V roce 2017 byla předložena jedna žádost, která však nevyhověla podmínkám dotace. Pro naplnění zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo přehodnoceno, že bude vhodnější, když se bude
jednat o „program“, a proto byly aktualizovány a dopracovány potřebné dokumenty (zásady, smlouvy o dotaci). Účel
poskytování dotace a podmínky se nezměnily. Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty pro rok
2018, který je zároveň výzvou k předkládání žádostí o dotaci, bude uveřejněn na úřední desce umožňující dálkový
přístup po schválení Programu a příslušných dokumentů v ZM. Veškeré důležité údaje o způsobilých a nezpůsobilých
výdajích, termínech podání žádosti pro příští rok jsou uvedeny v Programu na rok 2018 a v Zásadách - viz přílohy č.
RM 382 - 3/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro
rok 2018, Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města v rámci Programu obnovy objektů historické
či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují a vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují nad 50 tis. Kč.
Doporučit zároveň zrušit Zásady a smlouvu o dotaci nad 50 tis. Kč schválenou usnesením č. ZM 116-7489/16.
Odůvodnění:
Naplnění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 382- 16410/17,
(uložen úkol číslo 22636).
RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. RM 382 - 3/1 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty
města Nové Město nad Metují pro rok 2018, Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města v rámci
Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují a vzorovou Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč. RM doporučuje ZM zároveň tímto zrušit Zásady a smlouvu o dotaci nad 50 tis.
Kč, schválenou usnesením č. ZM 116-7489/16.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů historické či
architektonické hodnoty do 50 tis. Kč
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/2 - Flash Příloha: RM 382 - 3/2 - Flash

V návaznosti na vytvoření Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad
Metují pro rok 2018 a aktualizaci Zásad došlo k aktualizaci Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují do 50 tis. Kč. Tato smlouva je
navrhována jako vzorová a bude po schválení výše dotace pro jednotlivé žadatele s nimi uzavírána. Jedná se o
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro částky do výše 50.000 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují do 50 tis. Kč a zároveň zrušit vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace schválenou usnesením č. RM 358-15302/16.
Odůvodnění:
Viz bod 3/1.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 382- 16411/17
RM schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují do 50 tis. Kč ve znění přílohy č. RM 382 - 3/2 a zároveň ruší vzorovou Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické hodnoty do 50 tis. Kč schválenou usnesením č.
RM 358-15302/16.

STIS

RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Splašková kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín - žádost na Vodovody kanalizace Náchod a.s.
Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/3 - Flash Příloha: RM 382 - 3/3 - Flash

Identifikace:

Město má zpracovánu PD k územnímu řízení na akci: „Splašková kanalizace v ul. Železova louka, k. ú. Krčín. Aby se
mohla akce zrealizovat, tak můžeme dle Směrnice č. S14/03/14 zažádat Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o
možnost financování a následného provozovaní dané kanalizace. Ředitel fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
musí tuto žádost nechat schválit představenstvem společnosti. Pokud bude akce schválena, tak Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., městu předloží k podpisu Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvě o
půjčce. Poté fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., zajistí vypracování PD pro stavební povolení a vydání
stavebního povolení. Následně bude předložena k podpisu Smlouva o půjčce, ve které bude stanovena výše půjčky
dle položkového rozpočtu. Půjčka bude obci splácena v 5 letých rovnoměrných splátkách. První splátka bude
splacena po roce od podpisu Smlouvy o půjčce.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti na fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost financování a
následného provozování splaškové kanalizace v ul. Železova louka, k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Zajištění budoucí realizace investice.
Z podrobnějšího projednání:

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

Proběhla obsáhlá diskuse radních k systému financování takovýchto akcí VaK(u) a o směrnici, která dané postupy
určuje. Mj. byla projednávána částka 10 mil. Kč, které má ročně vymezeny na splácení takto vzniklých závazků vůči
jednotlivým městům a obcím. Dále byla projednávána částka týkající se úhrady za vodovod a kanalizaci Vrchoviny.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 382- 16412/17,
(uložen úkol číslo 22637).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost financování a následného
provozování vybudované splaškové kanalizace v ul. Železova louka, k. ú. Krčín., v souladu se Směrnicí č. S14/03/14, ve
znění přílohy č. RM 382 - 3/3.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny - informace o realizaci akce
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., po vydání územního rozhodnutí na akci „Kanalizace pro č. p. 123,
136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny“ byla požádána ORM o realizaci akce ještě v letošním roce. Společnost Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s., zorganizovala výběrové řízení na dodavatele. Otevírání obálek bylo stanoveno na dne
19.09.2017. Všichni oslovení uchazeči se však omluvili a nebyla podána žádná obálka s nabídkou. Společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., doporučuje přesunout realizaci akce na rok 2018. Výběrové řízení na zhotovitele
bude vypsáno v únoru 2018. Se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., byla podepsána smlouva o převodu
investorství. Realizace akce Kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - půjčka společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., (č. p.123, 136, 131, 127, 129 a 29) je tedy navržena do návrhu do rozpočtu 2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální informace k realizaci akce „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29“.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 382- 16413/17
RM bere na vědomí aktuální informace k realizaci akce „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29“.

STIS

RM 382 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.5 Žádost fy N_SYS s.r.o. k uložení optického kabelu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/5 - Flash Příloha: RM 382 - 3/5 - Flash

Firma N_SYS s.r.o. podala žádost o vyjádření k uložení optického kabelu do pozemků ve vlastnictví města, k. ú. Nové
Město nad Metují, dle projektové dokumentace s názvem „FTTx_NMNM_001_TGM“. Projektová dokumentace řeší
převážně tzv. "přípolož" optické sítě k silovému vedení nn společnosti ČEZ Distribuce a.s., které překládá firma
ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. do země. V ulicích Československé armády a T. G. Masaryka jsou pak optické kabely
ukládány do pozemků v cizím vlastnictví, majetkově však do chodníků ve vlastnictví města.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uložením optického kabelu do pozemků města podle předložené situace stavby „FTTx_NMNM_001_TGM“.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění přílohy č. RM 382 - 3/5.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 382- 16414/17,
(uložen úkol číslo 22638).
RM souhlasí s uložením optického kabelu pro firmu N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, do pozemků města podle
předložené situace stavby „FTTx_NMNM_001_TGM“ s podmínkou, že firma N_SYS s.r.o. pro účely města Nové Město nad
Metují přidá do stavebního výkopu bezplatně samostatnou chráničku pro budoucí optický datový kabel vč. geodetického
zaměření, které předá městu.
RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Žádost fy N_SYS s.r.o. k uložení chrániček pro optické kabely
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/6 - Flash Příloha: RM 382 - 3/6 - Flash

Firma N_SYS s.r.o. podala žádost o vyjádření k uložení chrániček pro optické kabely do pozemků ve vlastnictví
města, k. ú. Krčín a Nové Město nad Metují. Zájem má o tyto ulice: 28. října, Boženy Němcové, T. G. Masaryka,
Havlíčkova, Nádražní, Družební, Kaštánky, Malecí, Na Bořetíně, Husova, Na Strážnici, 1. máje, Malá Strážnice, Pod
Strážnicí, Nahořanská, U Zvonice, Dobrušská, Žižkovo náměstí. Záměrem firmy je vybudovat ve městě optickou síť,
která bude nabízena občanům v rodinných i bytových domech.
K rozhodnutí:
Souhlasit se záměrem fy N_SYS s.r.o. ukládat do pozemků města v těchto ulicích chráničky pro optické kabely.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění přílohy č. RM 382 - 3/6.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 382- 16415/17,
(uložen úkol číslo 22639).
RM souhlasí se záměrem fy N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, uložit chráničky pro optické kabely v ulicích 28. října,
Boženy Němcové, T. G. Masaryka, Havlíčkova, Nádražní, Družební, Kaštánky, Malecí, Na Bořetíně, Husova, Na Strážnici, 1.
máje, Malá Strážnice, Pod Strážnicí, Nahořanská, U Zvonice, Dobrušská, Žižkovo náměstí, s podmínkou, že fy N_SYS s.r.o.
pro účely města Nové Město nad Metují přidá do stavebního výkopu bezplatně samostatnou chráničku pro budoucí optický
datový kabel vč. geodetického zaměření, které předá městu. Před uložením těchto chrániček musí být firmou N_SYS s.r.o.
zpracována projektová dokumentace.

STIS

RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.7 Správa silnic Královéhradeckého kraje - Smlouva o právu provést stavbu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/7 - Flash Příloha: RM 382 - 3/7 - Flash

Firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. provádí překládku nadzemního vedení nn společnosti ČEZ Distribuce a.s. do
země v ul. ČSA, k čemuž podala žádost fy N_SYS s.r.o. a posléze i fy Goldware s.r.o. S firmou N_SYS s.r.o. se
uskutečnilo na MěÚ jednání, v rámci něhož bylo dohodnuto, že pro město zpracují projektovou dokumentaci a
obstarají uložení chráničky - návaznost na bod č. RM 382 - 3/5. Pro možnost připojení se k této akci je zapotřebí
uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, jelikož je ul. Československé armády, p. p. č. 2075/1 v jejich vlastnictví. Smlouva je
zpoplatněna vratnou kaucí ve výši 23.607 Kč, která se uhradí po podpisu smlouvy, 50 % bude navráceno po
dokončení stavby a zbylých 50 % po uplynutí záruční lhůty v délce trvání 36 měsíců (po odstranění případných vad).
Pro uložení chrániček (nákup, práce spojené s uložením) doporučujeme schválit částku 55 tis. Kč. Potřebná finanční
částka by byla vykryta z § 2219 - akce Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách (org. 1724).
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Město by v případě připojení se k rozsáhlejší trase, o kterou žádá fy N_SYS s.r.o., získalo možnost
budoucího propojení MŠ František, zajištění kamerového systému pro dětské hřiště Na Františku, dohled na hřbitovy
u Sokolovny a Sokolovnu jako takovou. Navíc by realizace této trasy významně přispěla k přiblížení se k MěÚ, což by
mělo být našim cílem.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 382- 16416/17,
(uložen úkol číslo 22640).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uzavíranou mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové - Plačice a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 382 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - realizace akce Pokládka
optické sítě ul. Československé armády (§ 3633) ve výši 55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - akce
Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách (org. 1724).
RM 382 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Goldware s.r.o. - Smlouva o právu provést stavbu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/8 - Flash Příloha: RM 382 - 3/8 - Flash

Firmě Goldware s.r.o. byl v RM 370 usnesením č. RM 370-15906/17 schválen záměr ukládat chráničky pro optické
kabely během stavebních úprav chodníků v Novém Městě nad Metují s podmínkami, že: 1) přidá městu do stavebního
výkopu bezplatně samostatnou chráničku pro budoucí optický datový kabel vč. geodetického zaměření, 2) před
uložením chrániček zpracuje projektovou dokumentaci, ke které se město vyjádří, 3) uzavře s městem Smlouvu o
právu provést stavbu, 4) uzavře s městem Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti. Ode dne 09.10.2017
zahájila v ul. Johnova překládku nadzemního vedení nn společnosti ČEZ Distribuce a.s. fy ELEKTRO-COMP, spol.
s.r.o. Na tyto práce navazuje oboustranná oprava chodníků, kterou pro město provádí fy NOVOSTAV s.r.o. Při této
příležitosti by bylo vhodné i přes to, že fy Goldware s.r.o. nedodržela podmínky 2) - 4) uzavřít s firmou Goldware s.r.o.
Smlouvu o právu provést stavbu, ve které se tyto body smluvně podmíní. Firma přistoupila na podmínku města městu
bezplatně položit chráničku v pravostranném chodníku v úseku od kruhového objezdu po ul. Československé armády.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: V rámci zahájených prací proběhl první kontrolní den, u kterého byla přítomna i fy Goldware s.r.o.
Při této příležitosti byla zjištěna možnost uložení chrániček firmy Goldware s.r.o. i fy N_SYS s.r.o., aniž by to
znemožnilo přeložení kabelů nn do země a uložení chráničky města. Při kontrolním dni došlo k vzájemné dohodě
mezi městem a touto firmou, která spočívá v tom, že pro město bezplatně položí chráničku v pravostranném chodníku
v úseku od kruhového objezdu po ul. Československé armády, vč. jejího zaměření - viz zápis z kontrolního dne v ul.
Johnova, ve znění přílohy č. RM 382 - 3/8.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 382- 16417/17,
(uložen úkol číslo 22641).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu optické sítě na p. p. č. 652/1 v ul. Johnova, uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 382 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.9 N_SYS s.r.o. - Smlouva o právu provést stavbu
Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/9 - Flash Příloha: RM 382 - 3/9 - Flash

Identifikace:

Firma N_SYS s.r.o. předložila žádost k uložení chrániček pro optické kabely - viz bod č. RM 382 - 3/5, v rámci níž
žádá mj. i o uložení chrániček v ul. Johnova, kde v současnosti provádí překládku nadzemního vedení nn do země
pro společnost ČEZ Distribuce a.s. firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. Na tyto stavební práce navazuje město s
ukládáním své chráničky a oboustrannou opravou chodníků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné uzavřít s fy N_SYS s.r.o.
Smlouvu o právu provést stavbu v této ulici - p. p. č. 652/1, aby se do nových chodníků nemuselo v brzké době
zasahovat.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: V rámci zahájených prací proběhl první kontrolní den, u kterého byla přítomna i fy N_SYS s.r.o. Při
této příležitosti byla zjištěna možnost uložení chrániček firmy N_SYS s.r.o. i fy Goldware s.r.o., aniž by to znemožnilo
přeložení kabelů nn do země a uložení chráničky města. Při kontrolním dni došlo k vzájemné dohodě mezi městem a
touto firmou, která spočívá v tom, že pro město bezplatně položí chráničku v levostranném chodníku v úseku od
kruhového objezdu po ul. Československé armády, vč. jejího zaměření - viz zápis z kontrolního dne v ul. Johnova, ve
znění přílohy č. RM 382 - 3/9.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 382- 16418/17,
(uložen úkol číslo 22642).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu optické sítě na p. p. č. 652/1 v ul. Johnova, uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, ve
znění přílohy č. RM 382 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Aktuální stav projektů ke dni 18.10.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/10 - Flash Příloha: RM 382 - 3/10 - Flash

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz
příloha č. RM 382 - 3/10.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 18.10.2017.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Proběhla diskuse o zmařené šanci získat dotaci na rekonstrukci autobusového terminálu Rychta, což způsobilo
odvolání jednoho účastníka stavebního řízení. V dané lokalitě bude nyní třeba se začít věnovat problematice dopravy
a budoucího, náhradního řešení parkování atd.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 382- 16419/17,
(uložen úkol číslo 22643).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 18.10.2017, ve znění přílohy č. RM 382 - 3/10.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.11 Výstavba odborných učeben "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" - projekty podpořené z IROP
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/11 - Flash Příloha: RM 382 - 3/11 - Flash

Projekty na výstavbu odborných učeben v "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" byly zařazeny na seznam podpořených
projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP"). Na obě akce je vydáno platné
stavební povolení, jehož předložení je jednou z podmínek pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní je na
rozhodnutí RM a následně ZM, zda souhlasí s realizací obou projektů. OMM následně podnikne kroky pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové výdaje projektu "ZŠ Krčín" jsou 11.411.459 Kč, dotace 90 % činí 10.270.313
Kč, vlastní zdroje města jsou ve výši 1.141.146 Kč. Celkové výdaje projektu "ZŠ Komenského" jsou 18.103.200 Kč,
dotace 90 % činí 16.292.880 Kč, vlastní zdroje města jsou ve výši 1.810.320 Kč. K oběma projektům jsou v rámci
článku Školství, kultura, sport přivání ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" a ředitel "ZŠ Komenského" (viz body č. RM 382 - 5/1 a
č. RM 382 - 5/2).
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit či nesouhlasit s realizací jednotlivých projektů a uložit OMM podniknout kroky nutné pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Návazně na vystoupení ředitelů ZŠ v bodech 5/1 a 5/2, radní podrobně a dlouze diskutovali o obou projektech, a to
především v kontextu jejich předfinancování, tj. do doby, než město obdrží dotaci, s čímž také souvisí dostatek
vlastních finančních zdrojů města. Radní se shodli, že to vše je nutno řešit s dalšími plánovanými investicemi, jako je
tělocvična Komenského apod. Radní se dále shodli, že nelze v této chvíli vytrhnout z kontextu rozpočtu 2018 pouze
tyto dvě akce a předkládat je do ZM samostatně, tzn., že je třeba předložit oba projekty ZŠ v IROP do rozpočtového
semináře zastupitelů a po projednání o jejich zařazení do návrhu rozpočtu o nich jednat v návazné RM, která bude
jednat o konečném návrhu rozpočtu na rok 2018 k vyvěšení na úředních deskách. Tento rozpočet pak bude
schvalován na ZM, které se uskuteční dne 14.12.2017.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 382- 16420/17,
(uložen úkol číslo 22644).
RM ukládá OMM předložit projekty IROP - Výstavba odborných učeben "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" do rozpočtového
semináře zastupitelů, a to ve spolupráci s OF a s variantními návrhy financování s ohledem na realizaci ostatních potřebných
investic.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Žádost fy Goldware s.r.o. k uložení chráničky při výkopových pracích fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/12 - Flash Příloha: RM 382 - 3/12 - Flash

Firma Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, podala žádost o vyjádření k uložení
chrániček pro optické kabely do chodníků a některých pozemků ve vlastnictví města v ulicích Johnova,
Československé armády a Husova, k. ú. Nové Město nad Metují. V těchto ulicích nyní provádí překládku nadzemního
vedení nn fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o., pro společnost ČEZ Distribuce a.s., v rámci níž by se fy Goldware s.r.o.
chtěla připojit stejně tak, jako město a fy N_SYS s.r.o.
K rozhodnutí:
Souhlasit se záměrem fy Goldware s.r.o. uložit do chodníků a pozemků ve vlastnictví města v ulicích Johnova,
Československé armády a Husova chráničku pro optické kabely.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění přílohy č. RM 382 - 3/12.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 382- 16421/17,
(uložen úkol číslo 22645).
RM souhlasí se záměrem fy Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, uložit chráničku pro optické
kabely v ulicích Johnova, Československé armády a Husova, k. ú. Nové Město nad Metují s podmínkou, že fy Goldware s.r.o.
pro účely města Nové Město nad Metují přidá do stavebního výkopu bezplatně samostatnou chráničku pro budoucí optický
datový kabel vč. geodetického zaměření, které předá městu. Pro uložení těchto chrániček musí být firmou Goldware s.r.o.
zpracována projektová dokumentace.

STIS

RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.13 Zápis č. 14 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 26.09.2017
Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/13 - Flash Příloha: RM 382 - 3/13 - Flash

Identifikace:

RM je předkládán zápis č. 14 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 26.09.2017.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 14 z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 382- 16422/17
RM se seznámila se zápisem č. 14 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 26.09.2017 a bere tento zápis na
vědomí ve znění přílohy č. RM 382 - 3/13.
RM 382 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města
Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/14 - Flash Příloha: RM 382 - 3/14 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá RM na vědomí aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města. Informace v dokumentu jsou
předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předkládaný dokument.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Byla diskutována možná finanční podpora výstavby bytů a záležitost tzv. sociálních bytů.
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 382- 16423/17
RM bere na vědomí dokument nazvaný Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města, ve znění přílohy č. RM
382 - 3/14.
RM 382 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa, CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002533 rozpočtové opatření
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují realizuje projekt Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa,
CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002533 spolufinancovaný z Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP"). Na
rok 2017 byly v rozpočtu města vyčleněny 2 mil. Kč. Vzhledem k postupu prací na projektu je třeba položku rozpočtu
navýšit o 700 tis. Kč. Město Nové Město nad Metují by mělo do konce roku 2017 získat finance zpět ve formě dotace z
OPŽP (85 % z uznatelných výdajů projektu), zbylých 15 % uhradí městu KHK v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu KHK na projekt „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa".
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní se dotazovali na to, jak dlouho ještě tento projekt poběží - bylo konstatováno postupné zlepšování naměřených
hodnot, jde vždy o dlouhodobé procesy, podstatné je zde i to, že město na veškeré úhrady obdrží vždy finance od
státu a kraje.
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 382- 16424/17,
(uložen úkol číslo 22646).
RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 3739 - akce Stará ekologická zátěž ELTON (org. 1721) o 700 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - akce Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách (org. 1724).
RM 382 Schvaluje RU.

STIS
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3.16 Kácení 18 ks třešní pilovitých (sakura ozdobná) a 1 ks javoru mléčného v ulici Boženy Němcové
Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/16 Příloha: RM 382 - 3/16

Identifikace:

Bod předložený přímo od jednání RM 382. V rámci probíhajících stavebních úprav chodníku v ulici Boženy Němcové
(p. p. č. 437/4) bylo zjištěno, že navrhovaná protikořenová opatření, která měla chránit sakury v této ulici a zároveň
opravovaný chodník, není možné provést, aniž by došlo k významnému narušení kořenového systému třešní, což by
mohlo mít za následek jejich sesychání, případně i ztrátu stability. Z tohoto důvodu po zvážení všech možností a na
základě rady arboristy, je předložena RM žádost o kácení 18 ks třešní pilovitých a 1 ks javoru mléčného, které by na
základě poptávkového řízení provedla firma Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké
Mýto, za nabídkovou cenu 61.981 Kč vč. DPH. Nejpozději do června 2018 by byla provedena náhradní výsadba
kultivarů třešní. Finanční náklady spojené s kácením a frézováním kořenů by byly vykryty z § 2219 Stavební úpravy
chodníku v ul. Boženy Němcové (org. 1736), jelikož dle SOD je na této akci pozastávka v hodnotě 105 tis. Kč, která je
zahrnuta v rozpočtu na rok 2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění přílohy RM 382 - 3/16.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Vojnarová (ORM) vysvětlovala důvody, které vedly nakonec k tomuto návrhu. Ukázalo se, že řešení navržené
projektantem není možné realizovat, tzn., že po odkrytí kořenů se ukázalo, že by jich bylo třeba větší množství
odstranit, což by vedlo k vysokému riziku odumření stromů. Při vysazení nových, vhodnějších stromů budu použity
zábrany, které neumožní prorůstání kořenů nahoru, na povrch. Tradičně bylo diskutováno o tom, zda není problém v
chybné úvaze a návrhu projektanta.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 382- 16425/17,
(uložen úkol číslo 22647).
RM souhlasí s kácením 18 ks třešní pilovitých (sakura ozdobná) a 1 ks javoru mléčného na p. p. č. 437/4 v ulici Boženy
Němcové z důvodu stavebních úprav chodníku. RM souhlasí se zadáním zakázky firmě Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129,
Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 61.981 Kč vč. DPH.
RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.17 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T.G.Masaryka“
Zdroj. dokum.: RM 382 - 3/17 Příloha: RM 382 - 3/17

Identifikace:

Bod předložený až přímo do jednání RM 382. RM 380 schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Zateplení BD
čp. 44-47 v ul. T. G. Masarka v Novém Městě nad Metují", obsahující závěrečné vykalkulování víceprací a méněprací
vč. úpravy konečné nabídkové ceny (snížení). Město obdrželo od poskytovatele dotace připomínky a výhrady k
tomuto dodatku. Nyní je RM předkládán dodatek č. 3, který zahrnuje oprávněné podněty poskytovatele dotace.
Celková cena díla se tak snižuje o 1.428,30 Kč bez DPH a cena díla je stanovena na částku 7.543.283,59 Kč bez
DPH. DPH je odváděna městem.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci "Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují" a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 382- 16426/17,
(uložen úkol číslo 22648).
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Zateplení BD čp. 44-47, ul. T. G. Masaryka Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou ACG - Real s.r.o., Radimova 622/38, Praha 6, ve znění přílohy č. RM 382 - 3/17,
kterým se celková cena díla snižuje o 1.428,30 Kč bez DPH, cena díla je stanovena na částku 7.543.283,59 Kč bez DPH. RM
pověřuje ST podpisem příslušného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

STIS

RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

16:05

OMM

4.1 Zápis ze 137. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/631) Zdroj. dokum.: RM 382 - 4/1 - Flash Příloha: RM 382 - 4/1 - Flash

Zápis ze 137. zasedání Bytové komise konané dne 11.10.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 382- 16427/17
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 137. zasedání Bytové komise konané dne 11.10.2017, ve znění přílohy č.
RM 382 - 4/1.
RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.09.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/632) Zdroj. dokum.: RM 382 - 4/2 - Flash Příloha: RM 382 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.09.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 382- 16428/17
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.09.2017, ve
znění přílohy č. RM 382 - 4/2.
RM 382 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/633) Zdroj. dokum.: RM 382 - 4/3 - Flash Příloha: RM 382 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.09.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 382- 16429/17
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.09.2017, ve znění přílohy č. RM 382 - 4/3.

STIS

RM 382 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Připojení objektu Kina 70 k CZT - informace
Identifikace:

(Int.: OSN/633) Zdroj. dokum.: RM 382 - 4/4 - Flash Příloha: RM 382 - 4/4 - Flash

OSN v souvislosti s plněním úkolu na PVO, OMM předkládá RM informaci k možnosti napojení objektu Kina 70 na
systém CZT (centrální zásobování tepem). OMM zajistilo schůzku s provozovatelem CZT (První novoměstská
teplárenská s.r.o.), kde byla projednána možná trasa napojení objektu kina. Po této schůzce provozovatel CZT vydal
vyjádření k zvažovanému připojení, kde uvádí, že návratnost této investice není reálná a záměr je tak ekonomicky
nevýhodný. Provedení zateplení objektu Kina 70, které je součástí připravované rekonstrukce, nevhodnost napojení
na CZT ještě zvyšuje (Spotřeba v GJ před opatřením 1151, Spotřeba v GJ po opatření 530, zdroj: Energetický audit z
roku 2012).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci k napojení Kina 70 na CZT.
Odůvodnění:
OSN předkládá informaci o možné napojení objektu kina na CZT na základě úkolu zadaného v PVO (usnesení č. PVO
252-11644/17: "PVO ukládá OMM svolat schůzku zainteresovaných, kde by byla prověřena možnost připojení kina na
kotelnu Bořetín, mj. v kontextu chystané rekonstrukce autobusového nádraží Na Rychtě, a dále zajistit zpracování
informace pro RM o energetických hodnotách spotřeby v kině nyní a po jeho plánovaných rekonstrukcích.").
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla krátká diskuse o možné trase teplovodu a návratnosti takové investice. Jeden radní nebyl při hlasování
přítomen v jednací místnosti.
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 382- 16430/17,
(uložen úkol číslo 22649).
RM bere na vědomí informace OMM k možnosti napojení objektu Kina 70 na systém CZT (Centrální zásobování teplem).
RM 382 Bere na vědomí.

STIS
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náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 382 - 23.10.2017

Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Vystoupení ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" - začátek cca ve 13:05 hodin
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" na základě pověření ŠR požádala RM o možnost podat doplňující informace k projektu
"Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Seznámit se s doplňující informacemi ředitelky školy k projektu "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT
učebny v ZŠ Krčín".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Příchod ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" paní Mgr. Jany Vitverové a jejího zástupce Mgr. Miroslava Hojného, dále přizvány
Ing. Simona Vojnarová a Mgr. Markéta Škodová z ORM. Jde o plnění úkolu, který byl zadán paní ředitelce Školskou
radou. Paní ředitelka vysvětlila, proč vstoupili do projektu. Bylo potřeba vyřešit obnovu počítačové učebny, která je již
na hranici životnosti. Novou počítačovou učebnu bylo možné zahrnout do projektu, ale podmínkou získání dotace je
podpora přírodovědné oblasti. Po poradě s vedením města byly zahájeny práce na projektu. Ve škole stále přibývá
počet žáků, v roce 2010 - 267 žáků, dnes 352 dětí. Třídy jsou plné - 30-31 žáků. Každý nový prostor je proto důležitý.
Chtějí udržet školu nejen na stávající úrovni, tento projekt by mohl školu povznést ještě o stupínek výš. Počítače jsou
důležité, je nutné je řešit. Dotace je 90 %, byla by škoda jí nevyužít. Ing. Maur - na předchozím jednání RM si kladli
několik otázek. Demografický vývoj je nějaký a tři základní školy v Novém Městě nad Metují nejsou úplně v souladu s
tímto vývojem. Škola sice potřebuje počítačovou učebnu, ale 11 mil. Kč je na toto řešení, dle jeho názoru opravdu
neúměrně mnoho. MST uvedl, že je třeba si v této souvislosti zodpovědět další zásadní otázky, zda projekt zařadit do
rozpočtu na rok 2018, zda škola může bez projektu existovat nebo nemůže. Mgr. Vitverová - může existovat, ale
potřebujeme peníze na počítačovou učebnu, další výzva, ze které bylo možno čerpat, již skončila. V době zpracování
této žádosti žádné jiné dotační tituly nebyly. Nevědí, jestli ještě tak velkou dotaci někdy získají, bylo na tom odvedeno
spousta práce. Ing. Kunte - upozornil, že to není jen otázka realizace investice, ale dojde i k nárůstu provozních
nákladů školy. Ing. Maur - je rozhodnut projekt podpořit jen z důvodu, že jde o školství. MST - je spousta akcí a
položek, se kterými je nutné v rozpočtu 2018 a dalších počítat. Radní se shodli, že dále bude o možné podpoře
projektu diskutováno na rozpočtovém semináři zastupitelů - viz bod č. 3/11 v této RM.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 382- 16431/17
RM se seznámila s doplňující informacemi ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín k projektu "Vybudování učebny
přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín" a bere tyto informace na vědomí.
RM 382 Bere na vědomí.
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5.2 Vystoupení ředitele "ZŠ Komenského" - začátek cca ve 13:20 hodin
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" požádal RM o možnost podat doplňující informace k projektu "Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují".
K rozhodnutí:
Seznámit se s doplňující informacemi ředitele školy k projektu "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny,
zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

MST - uvedl, že jde o poslední informace zástupců škol před rozhodováním RM a ZM. Mgr. Vladimír Milt - historie
půdní vestavby se datuje už před 20 lety. Když se naskytla příležitost získat dotaci, byla s tím spojena nutnost vytvořit
bezbariérový přístup. Střecha je již na pokraji životnosti, poslední oprava se uskutečnila před 60 lety. Součástí
projektu je obnova střechy, vybudování nových učeben, sociálního zařízení apod. MST - tělocvična, projekt a
zateplení zadní části, v jakém pořadí toto škola cítí. Mgr. Milt - Důležité je všechno, ale nejvíce tělocvična, mluví se o
zavedení třetí hodiny tělocviku. Celý druhý stupeň chodí do tělocvičny na Malecí, od září budou chodit na
průmyslovku, je to poloviční vzdálenost, přesto je tělocvična priorita. Velice důležitá je také bezbariérovost školy - viz
povinnosti škol vyplývající z tzv. inkluze. Zateplení není tak důležité, navíc probíhají postupné kroky - výměny oken
apod. Ing. Maur - pokud by se realizovaly obě klíčové akce, vznikne průnik dvou stavenišť - tělocvična, půdní
vestavba. Jak to bude s bezpečností dětí a učitelů v průběhu realizace investic, které se za prázdniny samozřejmě
nestihnout. Mgr. Milt - zatím neví, odkud bude výstavba probíhat a kde budou zařízení stavenišť, ale v minulosti se již
různé činnosti za provozu školy prováděly. Ing. Maur - je možný souběh obou akcí? MST - upozorňuje na další možné
komplikace - pokud všechno dopadne (uzavření silnice mezi Spy a Krčínem), tak veškerá doprava povede přes
náměstí a ul. Komenského, nebude možné ulici zavřít. Mgr. Milt - škola má tři dvory, tzn., že umístění zázemí staveb
je kam situovat. MST - každá stavba je hlučná, aby bylo možné učit - zezadu tělocvična, na půdě nové třídy a z boku
výtah. Mgr. Milt - je přesvědčen, že se to dá zvládnout. Ing. Pozděna ukazuje na mapě možné řešení. Ing. Maur - jak
dlouho bude trvat realizace? Ing. Vojnarová odhaduje půl roku. Ing. Prouza - kde všude bude půdní vestavba ukazuje se na mapě. Do nové vestavby je plánován i schodolez. Ing. Maur - RM si vyhrazuje podrobnější informace k
provozu školy v době stavby - prosí dát do zápisu. Není zde prostor toto řešit. Mgr. Černý má obavy, zda budou
vyhovovat stávající stropy. Při rekonstrukci v Krčíně byly obrovské problémy se starými stropy, to pak znamenalo další
finance. Mgr. Milt - prováděly se sondy. Ing. Prouza - je předpokládána oprava střechy? Odpověď ředitele - ano, v
nové části. V závěru Mgr. Milt informoval o příjezdu 8 učitelů z Gerniku v neděli dne 29.10.2017, návazně na to, v
pondělí dne 30.10.2017, proběhne od 13:30 hodin ve školní knihovně setkání s ukázkami rumunských jídel. Scolarest
připraví malý raut. Na toto setkání jsou srdečně zváni všichni radní.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 382- 16432/17
RM se seznámila s doplňující informacemi ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, k
projektu "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad
Metují" a bere tyto informace na vědomí.
RM 382 Bere na vědomí.
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5.3 Hodnocení školního roku 2016/2017 v ZUŠ B. Smetany a DDM Stonožka - začátek ve 13:35 hodin
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" a ředitelka "DDM Stonožka" předstupují před RM s hodnocením školního roku 2016/2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí hodnocení školního roku 2016/2017 v "ZUŠ B. Smetany" a "DDM Stonožka".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Pan Miloslav Vondřejc - součástí výroční zprávy nejsou dvě akce - výjezd NOFI do Budapešti na přelomu června a
července, ocenění ve výtvarném oboru - zlaté pásmo a bronzové pásmo v ústředním kole. Práce jsou vystaveny v
klášteře ve Šternberku na Moravě po celý rok. Jedná se o obrovský úspěch. Jediná bolest ZUŠ je nevyhovující ateliér
pro výtvarný obor, na který poukazuje již několik let. Prosí RM, aby se k tomuto přistoupilo s veškerou vážností, aby
se rekonstrukce udělala dobře a s perspektivou, protože na ateliér je nutno pohlížet jako na odbornou učebnu. Je
nutné zajistit řádné větrání a možnost různého zastínění. Letos má škola 700 žáků, což je maximální počet, z toho
115 žáků je v České Skalici. Ve Velké Jesenici opadl zájem a tedy tam pobočku již nemají. Ing. Maur - jak pracuje
divadelní soubor? Pan Vondřejc - v literárně dramatickém oboru pracují dva učitelé - dvě dvouhodinové skupiny ve
Spolkovém domě, další dvě dvouhodinovky v České Skalici a jedna dvouhodina v Novém Městě nad Metují, 25 žáků v
Novém Městě nad Metují a 15 žáků v České Skalici. MST - kde působí v České Skalici? - v budově ZŠ - neplatí se
nájem. Mgr. Černý - je možnost snížení úplaty ze sociálních důvodů. Pan Vondřejc - lidé žádají minimálně. Zhruba 2-3
případy na celé škole. Slevy jsou za to, když je dlouhodobě nemocný učitel nebo žák. Krátkodobá nemoc se
nahrazuje. Ing. Maur - 700 žáků je obdivuhodné číslo. MST - největší škola, kterou zřizujeme. Větší Jaroměř má
kapacitu 350 žáků. MST poděkoval řediteli ZUŠ.
Mgr. Dagmar Rudolfová se omluvila, zprávu přednesl vedoucí OŠKS. Školní rok 2016/2017 proběhl v DDM Stonožka
bez vážnějších problémů. Budova je opravena a moderně vybavena, stav zahrady je stále velmi neuspokojivý. O
prázdninách se konalo 6 příměstských táborů, na venkovní aktivity byly vyhledávány jiné prostory. Tým interních
zaměstnanců je stabilní a bezproblémový (3 pedagogové, 2 provozní zaměstnanci), 41 externích zaměstnanců.
Nejúspěšnější akcí byla beseda se Stevem Lichtagem v listopadu 2016 v Kině 70, které se zúčastnilo 282 žáků a
pedagogů ze základních škol. Další úspěšnou akcí byla beseda s válečným veteránem kpt. Pavlem Stehlíkem.
Úspěšná byla i tradiční akce taneční soutěž "Raz, dva, tři". Největším soutěžním úspěchem je vítězství kroužku "Shine
a shadows" v celorepublikové soutěži "Česko se hýbe".
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 382- 16433/17
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2016/2017 v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod a v Domě dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588,
přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 382 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017 - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/4 - Flash Příloha: RM 382 - 5/4 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZUŠ B.
Smetany" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2016/2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZUŠ B. Smetany" za školní rok 2016/2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 382- 16434/17
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1209, okres Náchod, za školní rok 2016/2017 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 382 - 5/4.
RM 382 Bere na vědomí.
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5.5 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017 - "DDM Stonožka"
Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/5 - Flash Příloha: RM 382 - 5/5 - Flash

Identifikace:

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "DDM
Stonožka" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2016/2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "DDM Stonožka" za školní rok 201/2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 382- 16435/17
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, za školní
rok 2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 382 - 5/5.
RM 382 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/6 - Flash Příloha: RM 382 - 5/6 - Flash

Dne 24.08.2016 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou se navyšují platové tarify pedagogickým
pracovníkům s platností ode dne 01.11.2017. Pro ředitele škol a školských zařízení platí tabulka dle přílohy č. 7 k NV
č. 564/2006 Sb. - viz příloha č. RM 382 - 5/6. Zřizovatel zařazuje ředitele příspěvkových organizací do platových tříd a
platových stupňů. Zařazení do platového stupně se stanovuje podle délky praxe. Z těchto důvodu je třeba schválit
nové platové výměry pro ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město Nové Město nad Metují. Současně
OŠKS navrhuje přiznat osobní příplatek ředitelce "ZŠ Malecí" a ředitelce "MŠ Rašínova" a upravit osobní příplatek
řediteli "ZŠ Komenského".
K rozhodnutí:
Seznámit se s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě + uložit OŠKS připravit nové platové výměry pro ředitele škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka - vyplývá z novely NV, využili jsme tyto změny i k návrhu osobních příplatků nově jmenovaným ředitelkám
a úpravě osobního příplatku ředitele "ZŠ Komenského". Radní se dotazovali, zda na navýšení budou peníze. Mgr.
Kupka - ano, platí stát prostřednictvím KÚ.
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 382- 16436/17,
(uložen úkol číslo 22650).
RM byla seznámena s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se změnou platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení v souvislosti
se změnou platových tarifů. RM ukládá OŠKS připravit dle přílohy č. RM 382 - 5/6 a ve smyslu uvedeného nařízení vlády
nové platové výměry, platné ode dne 01.11.2017 pro ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město Nové Město nad
Metují.
RM 382 Ukládá.
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5.7 Úprava platů ředitelů PO - Městská knihovna, Městské muzeum, Městské středisko sociálních služeb
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/7 - Flash Příloha: RM 382 - 5/7 - Flash

Dne 24.08.2016 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou se navyšují platové tarify zaměstnancům ve
veřejných službách s platností ode dne 01.11.2017. Pro ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum Nové
Město nad Metují a Městská knihovna Nové Město nad Metují platí tabulka dle přílohy č. 1 k NV č. 564/2006 Sb. a pro
ředitelku příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb platí tabulka dle přílohy č. 5 k NV č. 564/2006
Sb. - viz příloha č. RM 382 - 5/7. Zřizovatel zařazuje ředitele příspěvkových organizací do platových tříd a platových
stupňů. Zařazení do platového stupně se stanovuje podle délky praxe. Z těchto důvodu je třeba schválit nové platové
výměry pro ředitele příspěvkových organizací, které zřizuje město Nové Město nad Metují. Ředitelce Městského
střediska sociálních služeb je zvyšování příplatek za vedení z důvodu procentní výše z platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je ředitelka zařazena.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Opět dotaz k financování - odpověď - zde jde o zdroje města. Po diskusi došlo k úpravě návrhu u ředitelky MKN - v
tomto smyslu byla změněna příslušná příloha.
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 382- 16437/17,
(uložen úkol číslo 22651).
RM souhlasí se změnou platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Městského muzea Nové Město nad Metují,
Městské knihovny Nové Město nad Metují a Městského střediska sociálních služeb v souvislosti se změnou platových tarifů.
RM ukládá OSÚ připravit ve znění upravené přílohy č. RM 382 - 5/7 a ve smyslu uvedeného nařízení vlády nové platové
výměry, platné ode dne 01.11.2017 pro ředitele výše uvedených příspěvkových organizací.
RM 382 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.10.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.8 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 16.10.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/8 - Flash Příloha: RM 382 - 5/8 - Flash

Dne 16.10.2017 se sešla ke svému jednání Školská rada při ZŠ a MŠ Krčín (dále jen "ŠR"). ŠR schválila Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017. Ředitelka školy informovala ŠR o postupu realizace investičního
projektu "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín". ŠR pověřila ředitelku školy, aby
kontaktovala starostu města a nabídla RM doplňující informace k projektu. Vystoupení ředitelky školy je zařazeno jako
samostatný bod RM 382 - 5/1.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 16.10.2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 382- 16438/17
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 16.10.2017 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 382 - 5/8.
RM 382 Bere na vědomí.
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5.9 Žádost o souhlas s přijetím finančních darů - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/9 - Flash Příloha: RM 382 - 5/9 - Flash

Identifikace:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 7.000 Kč od MUDr. Gabriely Meisnerové Štětinové, sídlo:
Komenského 48, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 75136961 a o schválení přijetí účelově určeného finančního
daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 10.000 Kč od Aleny Petrové, Spojovací 103, Dobruška.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 382- 16439/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 7.000 Kč od MUDr. Gabriely Meisnerové Štětinové, sídlo: Komenského 48, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 75136961, na činnost Novoměstské filharmonie a s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou
školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, ve výši 10.000 Kč od paní Aleny
Peterové, Spojovací 1003, Dobruška, na činnost Novoměstské filharmonie.
RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Zápis č. 1 z jednání Žákovského parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/10 - Flash Příloha: RM 382 - 5/10 - Flash

Dne 12.10.2017 se sešel ke svému prvnímu jednání ve školním roce 2017/2018 Žákovský parlament města Nové
Město nad Metují. Noví členové parlamentu složili slib a podepsali jmenovací dekret, poté všichni členové zvolili
předsedu a místopředsedu. Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 30.11.2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 1 z jednání Žákovského parlamentu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 382- 16440/17
RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 12.10.2017 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 382 - 5/10.
RM 382 Bere na vědomí.
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5.11 Zápis č. 11 z jednání KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/11 - Flash Příloha: RM 382 - 5/11 - Flash

Dne 11.10.2017 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala přípravy oslav 100. výročí vzniku
československého státu. Pan L. Hartman informoval o výstavě "Legionáři", kterou od roku 2014 připravuje spolek
Poznávání. KKULT doporučuje RM přidělit dotaci spolku Poznávání - zařazeno jako samostatný bod RM 382 - 5/12.
KKULT projednávala návrh pana Č. Čermáka na vytvoření pamětní desky legionáře Františka Fišera. KKULT
nesouhlasí s vytvořením pamětní desky konkrétnímu legionáři, ale doporučuje RM u příležitosti 100. výročí vzniku
samostatného československého státu umístit na památku všech novoměstských legionářů desku na náměstí
Republiky, která bude obsahovat schránku s konkrétními jmény - zařazeno jako samostatný bod RM 382 - 5/13.
KKULT dále projednávala možnost zakoupení obrazu J. L. Šichana - zařazeno jako samostatný bod RM 382 - 5/14.
KKULT dále zhodnotila Dny evropského dědictví.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 11 z jednání KKULT ze dne 11.10.2017.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Prouza - přečetl reakci Mgr. Ivanky Fantové na zápis KKULT. Reakce paní Fantové byla přidána do usnesení.
Paní Petruželková chválila tuto výstavu již těsně po jejím skončení a bylo to zaznamenáno v zápise z RM. Jeden radní
nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 382- 16441/17
RM se seznámila se zápisem č. 11 z jednání Komise kulturní ze dne 11.10.2017 ve znění přílohy č. RM 382 - 5/11 a bere
tento zápis na vědomí. RM dále bere na vědomí poznámku členky Kulturní komise paní Ivanky Fantové, kterou přednesl Ing.
Martin Prouza, a to poděkování Spolku Krčín (zastoupeného paní Zdeňkou Pfeiferovou) za krásnou RETRO výstavu ve staré
krčínské škole.
RM 382 Bere na vědomí.
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5.12 Dotace pro POZNÁVÁNÍ spolek - podnět KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/12 - Flash Příloha: RM 382 - 5/12 - Flash

RM 379 dne 11.09.2017 projednávala žádost Poznávání spolek o dotaci z rozpočtu města na podporu projektu
"Legionáři" ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu. RM uložila KKULT projednat na svém
nejbližším zasedání harmonogram akcí k oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu a v rámci
tohoto projednávání předložit RM vyjádření k žádosti Poznávání spolek o dotaci z rozpočtu města. KKULT na svém
jednání dne 11.10.2017 projednávala přípravy oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu a
doporučuje RM přidělit dotaci Poznávání spolek ve výši 10 tis. Kč na podporu projektu "Legionáři".
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Poznávání spolek na podporu projektu
"Legionáři" ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Položka rozpočtu na dotace a dary byla v letošním roce vyčerpána. V případě schválení je nutné
přijmout rozpočtové opatření. Částka by bylo pokryta přesunem v rámci § 3319 - záležitosti kultury.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - RM 379 uložila KKULT projednat žádost spolku Poznávání o dotaci a vyjádření předložit RM. Ing. Prouza KKULT pozvala p. Ladislava Hartmana na jednání. Spolek dělá každoročně od roku 2014 výstavu "Legionáři", příští
rok by měla být souhrnná výstava buď v MKN nebo v MMUZ. MST - na dnešní schůzce jsme projednávali možnost
ustanovit výbor, který by koordinoval akce k 100. výročí vzniku republiky. Každý spolek bude chtít být prospěšný a
něco organizovat. Je nutné, aby se akce nekřížily. TAJ upozornil, že již dříve byl z RM dán obecný úkol KKULT
shromažďovat návrhy. Úkol byl nahlášen jako splněn a z kontroly už vypadl. MST - nepotřebujeme nic koordinovat,
protože prozatím žádné akce nejsou hlášeny. Dá se očekávat, že něco budou organizovat Sokolové. Ing. Prouza - má
informaci, že se připravuje publikace o Sokolech z této župy, hodně se čerpalo z kroniky krčínského Sokola. Může se
stát, že sokolové budou chtít nějaký příspěvek. Na KKULT zazněla otázka, jak se připravují ostatní města. Nové
Město nad Metují je jednoznačně nejdál - okolní města nic moc nedělají. Ing. Maur - musíme vyřešit, jestli do rozpočtu
dáme částku a ta bude naplněna aktivitami nebo obráceně, budeme očekávat aktivity a podle toho schvalovat částku.
TAJ - navrhuje první cestu, tj. navýšením položky na kulturu. ST - navýšit rozpočet na kulturu o 30-50 tis. Kč. Bude
velice těžké vytipovat také kandidáta na čestné občanství. TAJ - doporučuje, aby byl stanoven jeden subjekt, kam by
měly směřovat všechny informace o záměrech různých subjektů k oslavám. Stačilo by spíš evidovat, než organizovat,
získané informace pak předávat dál na KKULT a RM. MST - mělo by to být OŠKS.
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 382- 16442/17,
(uložen úkol číslo 22652).
RM schvaluje poskytnutí dotace pro Poznávání spolek ve výši 10 tis. Kč a podporu projektu "Legionáři" ke 100. výročí vzniku
samostatného československého státu. RM schvaluje RO - navýšení § 3319 - záležitosti kultury v položce dotace a dary o 10
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 3319 - záležitosti kultury. RM pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM 382 Schvaluje.
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5.13 Pamětní deska legionářům - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 11.10.2017 se sešla ke svému jednání KKULT. V rámci přípravy oslav 100. výročí vzniku československého státu
projednávala KKULT návrh p. Č. Č. na vytvoření pamětní desky legionáře Františka Fišera. KKULT nesouhlasí s
vytvořením pamětní desky konkrétnímu legionáři, ale doporučuje RM u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného
československého státu umístit na památku všech novoměstských legionářů desku na náměstí Republiky, která bude
obsahovat schránku s konkrétními jmény. V souvislosti s těmito záměry je třeba zároveň projednat návrh TS
(zahrada) k provedení revitalizace či případně úplně nových úprav vzhledu celého prostoru památníku na náměstí
Republiky. Je např. navrženo úplně odstranit současné jehličnaté keře a prostor tako otevřít a osázet vhodnými
květinami (např. růžemi). Celkově by tak tento prostor získal na otevřenosti a pietní důstojnosti.
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na umístění pamětní desky legionářům a spojeně s tím projednat podnět z TS (zahrada) na
novou úpravu prostoru památníku. .
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Prouza - KKULT projednávala návrh p. Č. Č. na výrobu pamětní desky Fr. Fišerovi. Na komisi byla obsáhlá
diskuse k tomuto bodu. Pan Hartman na otázku, zda byl Fr. Fišer nejvýznamnějším legionářem, odpověděl, že dostal
nejvyšší legionářské vyznamenání, ale to neznamená, že by se dle toho dal stanovit jakýsi žebříček, kdo je
nejvýznamnější legionář. KKULT doporučila vytvořit pamětní desku všem legionářům na náměstí Republiky a dovnitř
umístit schránku se seznamem všech jmen dosud známých legionářů z města. TAJ - zároveň zde jde o celkové
řešení lokality pomníku na náměstí Republiky. Ing. Prouza - je otázka, jestli se shodneme na desce, na její podobě
atd., je proto třeba, aby byl zpracován návrh, aby se vyjádřil ARCH a musí souhlasit také památkáři. TAJ - ty
zahradnické úpravy by šly z rozpočtu TS, ale je třeba, aby byl zpracován návrh řešení. Radní se shodli, že slavnostní
odhalení desky pro legionáře by se mohlo uskutečnit dne 28. října 2018.
K čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 382- 16443/17,
(uložen úkol číslo 22653).
RM souhlasí s výrobou a umístěním pamětní desky na památku všech novoměstských legionářů u příležitosti 100. výročí
vzniku samostatného československého státu, která bude obsahovat schránku s konkrétními jmény. RM ukládá OMM v této
souvislosti navrhnout ve spolupráci s ARCH podobu pamětní desky vč. odhadu souvisejících finančních nákladů a dále
zpracovat ve spolupráci s TS (zahrada) návrh nového řešení celého prostoru památníku na náměstí Republiky.
RM 382 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Zakoupení obrazu J. L. Šichana - podnět KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/14 - Flash Příloha: RM 382 - 5/14 - Flash

Dne 11.10.2017 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala podnět Ing. Karla Nývlta na zakoupení
obrazu J. L. Šichana, rodáka z Černčic. Jedná se o olejomalbu o rozměrech 83 x 125 cm - viz příloha RM 382 - 5/14.
V roce 2016 byl obraz odhadnut na částku 100 tis. Kč, majitel by přistoupil na částku 80 tis. Kč. KKULT doporučuje
RM zakoupit obraz J. L. Šichana.
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na zakoupení obrazu J. L. Šichana.
Odůvodnění:
OF: V případě souhlasu RM bude navýšen rozpočet MMUZ v r. 2018. Předložený návrh rozpočtu MMUZ předpokládá
již navýšení oproti roku 2017 o částku 406 tis. Kč z důvodu změny platových tarifů od listopadu 2017.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Radní krátce diskutovali o smysluplnosti zakoupení navrhovaného obrazu, je třeba znát stanovisko MMUZ a mít
informaci o tom, kde by byl obraz umístěn.
K čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 382- 16444/17,
(uložen úkol číslo 22654).
RM ukládá OSKS vyžádat stanovisko ředitele MMUZ k návrhu KKULT na zakoupení obrazu J. L. Šichana do sbírky MMUZ s
tím, že zároveň bude předložen návrh na to, kde by byl obraz umístěn, pokud by došlo k jeho zakoupení.
RM 382 Ukládá.
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5.15 Žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/15 - Flash Příloha: RM 382 - 5/15 - Flash

Městský klub žádá o povolení tradiční akce "Adventní neděle" na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem.
V rámci akce proběhnou čtyři adventní koncerty a na kašně by měl být umístěn adventní věnec (obdobně jako v
minulém roce). V neděli 03.12.2017 se uskuteční první adventní koncert, rozsvícení vánočního stromu a rozsvícení
první svíce na adventním věnci. Další adventní koncerty proběhnou 10.12., 17.12. a 23.12.2017 (sobota). Začátek
všech adventních koncertů je v 16:30 hodin. Dále MK žádá o povolení tradiční akce "Česko zpívá koledy", která se
uskuteční ve středu 13.12.2017 od 18:00 hodin na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem. MK žádá o
bezplatné zapůjčení 6 kusů nízkého pódia na koncerty 03.12., 10.12., 13.12. a 23.12.2017 a jeden stánek na dobu od
03.12 do 23.12.2017.
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy" na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním tradiční akce za stejných podmínek jako v minulém roce.
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření MP: Dohled nad celou akcí zajistíme.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Bylo vysvětleno, že poslední adventní neděle letos vychází na 24.12., takže poslední adventní svíčka na Husově
náměstí bude rozsvícena v sobotu dne 23.12.2017.
K čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 382- 16445/17,
(uložen úkol číslo 22655).
RM souhlasí s pořádáním akce "Adventní neděle" na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem ve dnech 03.12.,
10.12., 17.12. a 23.12.2017, s umístěním adventního věnce na kašnu a s bezplatným zapůjčením a postavením 6 kusů
nízkého pódia a 1 stánku na adventní koncerty ve dnech 03.12., 10.12. a 23.12.2017 a na akci "Česko zpívá koledy" dne
13.12.2017 v prostoru před Spolkovým domem u vánočního stromu za podmínky dodržení "Pravidel při pořádání kulturních a
jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují". RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací
adventního věnce na kašnu na Husově náměstí a s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého pódia a stánku. RM
ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
RM 382 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 5/16 - Flash Příloha: RM 382 - 5/16 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat
prostřednictvím "ZŠ Malecí", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 2 žáky ve
školním roce 2017/2018, a to v období ode dne 24.10.2017 do dne 30.06.2018. Celkem se jedná o finanční dar ve
výši 7.488 Kč. Dar bude poskytnut ve dvou částkách pro období ode dne 24.10.2017 do dne 31.12.2017 ve výši 1.968
Kč a pro období ode dne 01.01.2018 do dne 30.06.2018 ve výši 5.520 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 382 - 5/16.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 382- 16446/17
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši
7.488 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 2 žáky, a to v období ode dne 24.10.2017
do dne 30.06.2018.
RM 382 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 382 - 23.10.2017

Čl 6

16:15

Finance

OF

6.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/1 - Flash Příloha: RM 382 - 6/1 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 382 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 382- 16447/17,
(uložen úkol číslo 22656).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, CO krizového řízení, Technických služeb města Nové
Město nad Metují a Městské knihovny Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 382 - 6/1.
RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočtová opatření 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/2 - Flash Příloha: RM 382 - 6/2 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 117-7514/16 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2017 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
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RM 382 - 23.10.2017

6.3 Realizace GO nákladního výtahu a odvod z fondu investic MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/3 - Flash Příloha: RM 382 - 6/3 - Flash

Identifikace:

Ředitelka MSSS Oáza žádá o neodkladnou generální opravu velkého výtahu v budově T. G. Masaryka 1424. K
financování této opravy, která není v letošním roce zařazena do plánu údržby OSN, je možné použít prostředky z
investičního fondu MSSS Oáza. Z pohledu provozu MSSS Oáza se jedná o havarijní stav. Výtah je v budově v
provozu již 20 let, v posledním období se četnost poruch zvýšila na neúnosnou úroveň. Ke spolupráci při řešení
havarijní situace oslovilo OSN servisní a dodavatelskou firmu, která nyní zajišťuje servis, Výtahy Náchod s.r.o.
K rozhodnutí:
Schválit realizaci GO nákladního výtahu a odvod z fondu investic a doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
Stanovisko OSN: Výše jmenovaná firma provádí dlouhodobě servis zařízení a dle názoru OSN se jedná o
kvalifikovaného dodavatele, který má s daným zařízením dlouholeté zkušenosti. Z tohoto důvodu se domníváme, že
by opravu zařízení měla provádět firma Výtahy Náchod s.r.o. V případě kompletních rekonstrukcí výtahů soutěžíme
dodavatele, v tomto případě se jedná o potřebu vzniklou během provozu zařízení, která nebyla plánována v rozpočtu
OSN na údržbu. Postup byl konzultován s ředitelkou MSSS Oáza. Z pohledu provozu MSSS Oáza se jedná o
havarijní stav. Výtah je v budově v provozu již 20 let, v posledním období se četnost poruch zvýšila na neúnosnou
úroveň. Klienti i zaměstnanci se již bojí výtah používat.
Stanovisko OF: V souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může
zřizovatel uložit odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. Tento odvod bude sloužit k financování opravy výtahu.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na investiční fond Oázy a jeho využití. Vedoucí OF informoval o tvorbě, možnostech využití a
nařizování odvodů z fondu při takovýchto příležitostech.
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 382- 16448/17,
(uložen úkol číslo 22657).
RM schvaluje realizaci generální opravy nákladního výtahu v MSSS Oáza v rozsahu provedení kompletní výměny hydrauliky
(hydraulická jednotka - čerpadlo + ventily, rozvod hydrauliky, výměna náplně) a kompletní výměny elektroinstalace (rozvaděč,
řídící jednotka, ovládací prvky kabiny, doplnění foto-závory, ovládací prvky stanic). Dále RM schvaluje v souvislosti s tímto
bodem udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě 456 tis. Kč vč. DPH přímo firmě Výtahy Náchod s.r.o., Slunečná
1833, 547 01 Náchod, IČO: 26005450, která má dlouholetou zkušenost s opravovaným stávajícím strojem v rámci servisu,
vč. znalosti již prováděných oprav tohoto zařízení. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 251/2017, ve znění přílohy č. RM 382 6/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje odvod z fondu investic MSSS Oáza ve výši 456 tis. Kč do rozpočtu města v souvislosti s realizací akce
Generální oprava nákladního výtahu v budově MSSS Oáza zajišťované prostřednictvím OSN. RM doporučuje ZM schválit
RO - navýšení příjmů rozpočtu v § 4357 - MSSS Oáza - odvod fondu investic ve výši 456 tis. Kč. O tuto částku bude
navýšena výdajová strana rozpočtu v § 4357 - položka údržba (investice, revize, …) objektů města.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Navýšení rozpočtu § 5311 - Městská policie
Identifikace:
Součástí rozpočtu Městské policie Nové Město nad Metují (dále jen "MP") je i provoz městského kamerového
dohlížecího systému (dále jen "MKDS"). V srpnu došlo úderem blesku k jeho poškození a následná oprava finančně
výrazně přesáhla částku rozpočtovanou na běžnou údržbu. Poškození bylo řešeno jako pojistná událost a městu bylo
proplaceno pojistné plnění. OF navrhuje z tohoto důvodu navýšení rozpočtu MP, které bude pokryto tímto pojistným
plněním.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení RO.
Odůvodnění:
OF: Vzhledem k tomu, že se jedná o navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích, je navrhované RO v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 382- 16449/17,
(uložen úkol číslo 22658).
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 5311 - Městská policie o částku 71 tis. Kč z důvodu mimořádné opravy
městského kamerového dohlížecího systému. Zvýšení bude pokryto navýšením příjmů § 5311 - Městská policie (přijaté
pojistné náhrady).
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 382 - 23.10.2017

6.5 Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2017
Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/5 - Flash Příloha: RM 382 - 6/5 - Flash

Identifikace:

OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 30.09.2017. Rozpočet dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši
150 630,89 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 134.439,53 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činí
16.191,36 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření je způsoben zejména lepším plněním rozpočtových příjmů a dále
stavem rozpracovanosti akcí realizovaných ORM.
K rozhodnutí:
Informace o hospodaření města ke dni 30.09.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:

Proběhla diskuse Ing. Maura a vedoucího OF o přebytcích hospodaření a o tom, jaká částka k rozdělení na investice
bude diskutována na rozpočtovém semináři. MST upozornil, že zatím není jasná příjmová stránka rozpočtu 2018.
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 382- 16450/17
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2017.
RM 382 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují o pomoc na zajištění provozu areálu SK
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/6 - Flash Příloha: RM 382 - 6/6 - Flash

Ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují, (dále jen "SK"), žádá RM a ZM o finanční pomoc na zajištění
provozu areálu SK ve výši 600 tis. Kč - viz příloha č. RM 382 - 6/6. Hlavním důvodem k podání žádosti jsou problémy
s financováním dotačních projektů prostřednictvím střešních orgánů. Výše dotace z rozpočtu města na rok 2017 činí
985 tis. Kč, v roce 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 1 150 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SK o pomoc na zajištění provozu areálu SK a rozhodnout o ne/doporučení udělení dotace pro ZM.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: ZM svým usnesením č. ZM 121-7609/17 schválilo poskytnutí zápůjčky SK ve výši 500 tis. Kč se
splatností do dne 30.06.2018. Předložená žádost uvádí pouze výdaje SK. Položka rozpočtu Příspěvky na sport provoz a údržba je vyčerpána. Poskytnutí dotace SK by muselo být řešeno RO - navýšením příjmové strany rozpočtu
u položky DPFO ze závislé činnosti (položka 1111).
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Radní se po delší diskusi shodli v tom, že tato žádost bude do ZM 122 předložena bez doporučení RM. RM pouze
ještě uloží projednání žádosti KSPORT a v pracovní skupině pro financování sportu. Ty se sejdou ještě do termínu
zasedání ZM dne 02.11.2017 a výstupy pak budou předány zastupitelům přímo na jednání ZM.
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 382- 16451/17,
(uložen úkol číslo 22659).
RM ukládá OŠKS předložit tuto žádost k projednání do ZM 122, ale před tím ještě žádost projednat v KSPORT a pracovní
skupině ustavené za účelem nalezení nového modelu financování sportu ve městě. Vzhledem k tomu, že jednání obou
institucí proběhne těsně před jednáním ZM, budou výsledky z těchto jednání předloženy až přímo na ZM.
RM 382 Ukládá.
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6.7 Informace o rekonstrukci travnaté plochy hlavního hřiště SK
Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/7 - Flash Příloha: RM 382 - 6/7 - Flash

Identifikace:

Ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují, (dále jen "SK") zasílá informaci o pravděpodobném získání dotace
od MŠMT ČR na rekonstrukci travnaté plochy hlavního hřiště SK. Předpokládané náklady na základě provedené
poptávky činí 7 mil. Kč s tím, že dotace by byla poskytnuta ve výši 60 %, tedy ve výši 4,2 mil. Kč. Ředitel SK žádá o
poskytnutí spoluúčasti ve výši 2,8 mil. Kč, s tím, že po dohodě s dodavatelem, by bylo možné rozložit platbu do 2 let
po 1,4 mil. Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 382 - 6/7.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM zahrnout dotaci SK do návrhu rozpočtu 2018
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:

Proběhla velice obsáhlá diskuse k žádosti - zazněly informace o tom, jak byla otázka kvalitní travnaté plochy pro fotbal
řešena v poslední cca 10 letech. Zazněla kritika směřující k neúměrné výši nákladů navrhovaného projektu. Diskuse
se opět týkala i celého komplexu problémů při financování provozu a investic na sportovištích, které město nevlastní.
Nakonec se radní shodli v tom, že celá věc musí projít jednáním KSPORT a pracovní skupiny pro financování sportu a
že je třeba mít položkový rozpočet projektu. Dále pak bude vše projednáno na rozpočtovém semináři a definitivně
bude potom rozhodnuto na rozpočtovém ZM dne 14.12.2017.
K čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 382- 16452/17,
(uložen úkol číslo 22660).
RM ukládá OŠKS vyžádat od SK pro jednání KSPORT a pracovní skupiny pro budoucí financování sportu ve městě
položkový rozpočet projektu Rekonstrukce travnaté plochy hlavního hřiště. RM ukládá OŠKS projednat žádost v KSPORT a v
pracovní skupině pro budoucí financování sportu ve městě a jejich stanoviska předložit na rozpočtový seminář zastupitelů.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.8 Dohoda o uznání a úhradě dluhu
Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/8 - Flash Příloha: RM 382 - 6/8 - Flash

Identifikace:

OF předkládá Dohodu o úhradě dluhu na základě Uznání dluhu ze dne 17.10.2017 žadatele p. L. T., který má vůči
městu dluh ve výši 8.441 Kč, vzniklý z titulu poškození termoizolačního dvojskla na terase Kina 70 v Novém Městě
nad Metují dne 07.09.2017 - viz příloha RM 382 - 6/8. Dne 11.09.2017 byla městu vystavena faktura na sklenářské
práce. Dohodou by bylo umožněno splatit dluh v pravidelných měsíčních splátkách, a to 2 splátky ve výši 2.800 Kč a
jedna splátka ve výši 2.841 Kč, hrazených počínaje měsícem listopadem 2017, vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Dluh bude uhrazen do dne 15.01.2018.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti a schválit Dohodu o úhradě dluhu.
Odůvodnění:
Žadatel neuhradil dluh, osobně požádal dne 17.10.2017 o splátkový kalendář měsíčními splátkami a podepsal Uznání
dluhu. Dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 382- 16453/17,
(uložen úkol číslo 22661).
RM schvaluje Dohodu o úhradě dluhu s p. L. T., ve výši 8.441 Kč, ve znění přílohy č. 382 - 6/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 382 Schvaluje.
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6.9 Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.01.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/9 - Flash Příloha: RM 382 - 6/9 - Flash

Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bylo zrušeno Nařízení vlády č. 312/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev. Dne 11.09.2017 vešlo v platnost Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, které je účinné ode dne 01.01.2018. Tímto novým nařízením vlády
došlo ke zvýšení a ke změnám výpočtu odměn zastupitelů. Z tohoto důvodu jsou RM předkládány návrhy nových
částek neuvolněným zastupitelům.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o výši odměn ode dne 01.01.2018 neuvolněným zastupitelům podle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Odůvodnění:
Novým Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. došlo ke zvýšení a ke změnám výpočtu odměn zastupitelů. Obecně lze říci,
že je předloženo ke schválení navýšení o cca 10 % oproti stávajícímu stavu, což odpovídá navýšení mezd pro
pracovníky veřejné správy.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 382- 16454/17,
(uložen úkol číslo 22662).
RM doporučuje ZM schválit ode dne 01.01.2018 měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele takto: odměnu pro člena RM ve
výši 2.860 Kč, odměnu pro člena ZM ve výši 800 Kč, celkovou odměnu pro zastupitele - předsedu Finančního výboru,
Kontrolního výboru, Osadního výboru a předsedu Bytové komise, ve výši 1.260 Kč, celkovou odměnu pro zastupitele - člena
Komise - Sboru pro občanské záležitosti a zároveň člena Sociálně-rozmisťovací komise, ve výši 1.060 Kč, celkovou odměnu
pro člena RM a zároveň předsedu Sociálně-rozmisťovací komise, ve výši 3.091 Kč, odměnu pro člena RM a zároveň člena
Komise - Sboru pro občanské záležitosti, který je zároveň členem RM ve výši 3.010 Kč odměnu pro neuvolněné zastupitele
či radní, kteří oddávají, ve výši 235 Kč.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.10 Žádost Centra Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/10 - Flash Příloha: RM 382 - 6/10 - Flash

Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 400 tis. Kč. Důvodem je
nedostatek finančních prostředků na provoz bazénu a sauny v prvním čtvrtletí roku 2018. Poskytnuté prostředky
budou zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2018.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 Centru Najáda s.r.o.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit – obdobná žádost byla předkládána
i v předchozích letech. Částka bude proplacena v lednu 2018.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - žádají dopředu o 400 tis. Kč, je zde nějaký problém např. s dluhem apod.? MST - zde se řeší jen časový
nesoulad v příjmech - model, který je zde nastaven, funguje.
K čl. 6. 10 USNESENÍ č. RM 382- 16455/17,
(uložen úkol číslo 22663).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018 Centru Najáda s.r.o. ve výši 400 tis.
Kč z důvodu zajištění provozu bazénu a sauny v prvním čtvrtletí roku 2018 a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM 382 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 382 - 23.10.2017

6.11 Žádost o prominutí smluvní pokuty
Zdroj. dokum.: RM 382 - 6/11 Příloha: RM 382 - 6/11

Identifikace:

Po odeslání pozvánek na RM 382 byl dne 20.10.2017 na elektronickou adresu MěÚ doručen e-mail odeslaný z adresy
p. M. S. s "podpisy v.r." p. L. P., R. S. a M. S. Obsahem jejich žádosti, se kterou se obrací na ST, RM a ZM, je žádost
o zvážení a přehodnocení postupu města vůči vlastním občanům a o prominutí smluvní sankce ve výši 300.000 Kč.
Jedná se o sankci spojenou s nedokončením výstavby rodinného domu v lokalitě Březinky. Žádají o zařazení tohoto
bodu na program nejbližšího jednání ZM a o informaci, zda tam bude bod projednáván. Podrobněji viz žádost v
příloze č. RM 382 - 6/11.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a případně zaujmout stanovisko a doporučit ZM.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: O neprominutí dluhu ve výši 300 tis. Kč a vymáhání pohledávky rozhodlo ZM svým usnesením č. ZM
115-7456/16 dne 30.09.2016. V rámci soudního řízení byla městu smluvní pokuta přiznána tzv. rozsudkem pro
uznání, kdy povinný (ač k tomu byl soudem vyzván) vůči soudu neučinil kroky nutné k obraně proti žalované částce a
rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 30.03.2017 se stal pravomocným a vykonatelným. V současnosti je
soudním exekutorem vystaven exekuční příkaz na prodej nemovitých věcí povinného (dne 13.07.2017) - a to
pozemek p. č. 686/38 a p. č. 686/39 - orná půda, k. ú. Nové Město nad Metují, dále dne 20.07.2017 byl vyhotoven
exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu povinného u České spořitelny a dne 29.08.2017 vystaven exekuční
příkaz na přikázání pohledávky, kterou má povinný ze Českou pojišťovnou. Příslušenstvím pohledávky je úrok z
prodlení ve výši 8,08 % ročně z částky 300.000 Kč ode dne 16.11.2016 do zaplacení, náklady nalézacího řízení ve
výši 12.600 Kč a náklady exekuce v předpokládané výši 64.312 Kč. V případě odstoupení města od vymáhání
pohledávky by město neslo uvedené náklady nalézacího řízení a dále náklady exekutora, které by městu ke dni
podání návrhu na ukončení exekuce exekutor vyčíslil.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Radní dlouze diskutovali o celém průběhu této záležitosti - nakonec RM 382 nepřijala žádné doporučující usnesení
pro ZM, které bude o žádosti rozhodovat a pouze uložila OF a TAJ připravit do jednání ZM projednání této žádosti s
alternativou návrhů usnesení.
K čl. 6. 11 USNESENÍ č. RM 382- 16456/17,
(uložen úkol číslo 22664).
RM ukládá TAJ a OF připravit do jednání ZM 122 projednání žádosti o prominutí smluvní pokuty - dluhu p. L. P., a to s
alternativou návrhů usnesení.
RM 382 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 382 - 23.10.2017

Různé

17:15

7.1 Oznámení "SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" o termínu konání vánoční výstavy na novoměstském
zámku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 7/1 - Flash Příloha: RM 382 - 7/1 - Flash

Ředitelka Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olga Talášková oznamuje termín
konání tradiční "Vánoční výstavy" v prostorách zámku rodiny Bartoň - Dobenín, tj. ve dnech 07. - 10.12.2017.
Vzhledem k tomu, že se ve dnech konání výstavy očekává ve městě zvýšený pohyb motorových vozidel - především
na Husově náměstí - žádá o pomoc při zajištění organizace dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních
komunikacích v době konání výstavy. Oznámení "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" - viz příloha č. RM 382 - 7/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení o konání "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín + zajistit pomoc při
organizaci dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích v době konání výstavy.
Odůvodnění:
Stanovisko MP: MP počítá s dohledem nad akcí ve všech dnech. Služba bude adekvátně posílena. Po dobu výstavy
bude MP organizovat parkování na Husově náměstí ve speciálním režimu, kdy bude řidičům umožněno organizované
parkování i mimo vyhrazená místa. V případě naplnění Husova náměstí budeme odklánět parkující řidiče již na
náměstí Republiky na ostatní parkoviště v ul. Českých legií. V oznámení postrádám přesnější časové údaje, prosím o
dodatečné doplnění.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 382- 16457/17,
(uložen úkol číslo 22665).
RM bere na vědomí informaci o konání "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín ve dnech 07. - 10.12.2017, ve
znění přílohy č. RM 382 - 7/1. RM ukládá MP zajistit zvýšený bezpečnostní dohled na Husově náměstí v době konání
"Vánoční výstavy" a především pak včasné odklánění dopravy již na náměstí Republiky s tím, že s dostatečným předstihem
před konáním akce obdrží MP od organizátora výstavy podrobnější časové údaje.
RM 382 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 7.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost "SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" - 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení vánoční
výstavy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 7/2 - Flash Příloha: RM 382 - 7/2 - Flash

Žádost "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" o sponzorský dar - bezplatné poskytnutí cca 35 ks vánočních stromků a
chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku p. Josefa Mariana
Bartoně - Dobenína v Novém Městě nad Metují ve dnech 07. - 10.12.2017. Žádost "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují"
viz příloha č. RM 382 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" ze dne 09.10.2017, příp. souhlasit s bezplatným poskytnutím
vánočních stromků a chvojí.
Odůvodnění:
Stanovisko SL: Správa lesů souhlasí s darováním cca 35 ks vánočních stromků a chvojí na vánoční výstavu
pořádanou "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují", stromky budou vyrobeny v rámci prováděných výchovných zásahů v
mladých lesních porostech, nikoli z plantáže vánočních stromků. Chvojí bude jako odpad při těžbě dřeva.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 382- 16458/17,
(uložen úkol číslo 22666).
RM souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor
při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku p. Josefa Mariana Bartoně - Dobenína v Novém Městě nad Metují ve dnech 07. 10.12.2017. RM ukládá SL zabezpečit předání vánočních stromků a chvojí "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují".
RM 382 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 7.12.2017
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

RM 382 - 23.10.2017

7.3 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Zdroj. dokum.: RM 382 - 7/3 - Flash Příloha: RM 382 - 7/3 - Flash

Identifikace:
Nákup plynu na 1. pololetí 2018.
K rozhodnutí:

Schválit uzavření smlouvy a pověřit starostu podpisem.
Odůvodnění:
Ze smlouvy neplyne finanční plnění.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 382- 16459/17,
(uložen úkol číslo 22667).
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Nové Město nad Metují
a společností První novoměstská teplárenská, s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupená:
jednatelem p. Miroslavem Koskem, IČO: 27471454, na realizaci zakázky „Zajištění nákupu a dodávky zemního plynu na
období leden - červen 2018, ve znění přílohy č. RM 382 - 7/3.
RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Smlouva o vzájemné spolupráci č. 252/2017- Marie Prušinovská
Zdroj. dokum.: RM 382 - 7/4 - Flash Příloha: RM 382 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení Smlouvu o vzájemné spolupráci č. 252/2017 uzavíranou mezi
městem Nové Město nad Metují a paní Marií Prušinovskou, Na Hradčanech 1085, Nové Město nad Metují, IČO:
68226241, ve znění přílohy č. RM 382 - 7/4. Město zajišťuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území města. Předmětem vzájemné spolupráce mezi provozovatelem a městem na základě této smlouvy je sběr a
výkup vytříděných odpadů od občanů města. Sběrna bude vykupovat papír a kovy (železné a barevné). Odpad bude
přebírat oprávněná osoba provozovatele. Jde o smlouvu, která je již naplánována i bez smluvního vztahu, ale
vzhledem k firmě EKOKOM je potřeba tuto smlouvu uzavřít tak, aby byly splněny všechny podmínky pro vyplácení
bonusů za sběr separovaného dopadu ze strany EKOKOM(u).
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o vzájemné spolupráci 252/2017.
Odůvodnění:
Město zajišťuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města. Předmětem vzájemné
spolupráce mezi provozovatelem a městem na základě této smlouvy je sběr a výkup vytříděných odpadů od občanů
města. Sběrna bude vykupovat papír a kovy (železné a barevné). Odpad bude přebírat oprávněná osoba
provozovatele. Jde o smlouvu, která je již naplňována i bez smluvního vztahu, ale vzhledem k požadavkům fy
EKOKOM je potřeba tuto smlouvu uzavřít, tak aby byli splněny všechny podmínky pro vyplácení bonusů se sběr
separovaného dopadu ze strany EKO-KOM(u). Smlouva o vzájemné spolupráci byla konzultována PRAV - viz
"Předkládací návrh" v příloze č. RM 382 - 7/4.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 382- 16460/17,
(uložen úkol číslo 22668).
RM schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci č. 252/2017 mezi městem Nové Město nad Metují a paní Marií Prušinovská,
Na Hradčanech 1085, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 68226241, ve znění přílohy č. RM 382 - 7/4 s tím, že předmětem
vzájemné spolupráce mezi provozovatelem a městem je sběr a výkup vytříděných odpadů od občanů města.
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RM 382 - 23.10.2017

7.5 Smlouva o vzájemné spolupráci č. 253/2017 - SV metal spol. s r.o.
Zdroj. dokum.: RM 382 - 7/5 - Flash Příloha: RM 382 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení Smlouvu o vzájemné spolupráci č. 253/2017 uzavíranou mezi
městem Nové Město nad Metují a SV metal spol. s r.o., Divec 99, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25257366, ve znění
přílohy č. RM 382 - 7/5.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o vzájemné spolupráci 253/2017.
Odůvodnění:
Město zajišťuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města. Předmětem vzájemné
spolupráce mezi provozovatelem a městem na základě této smlouvy je sběr a výkup vytříděných odpadů od občanů
města. Sběrna bude vykupovat papír a kovy (železné a barevné). Odpad bude přebírat oprávněná osoba
provozovatele. Jde o smlouvu, která je již naplňována i bez smluvního vztahu, ale vzhledem k požadavkům fy
EKOKOM je potřeba tuto smlouvu uzavřít tak, aby byly splněny všechny podmínky pro vyplácení bonusů za sběr
separovaného dopadu ze strany EKO-KOM(u). Smlouva o vzájemné spolupráci byla konzultována PRAV - viz
"Předkládací návrh" v příloze č. RM 382 - 7/5.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 382- 16461/17,
(uložen úkol číslo 22669).
RM schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci č. 253/2017 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SV metal spol. s
r.o., Divec 99, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25257366, ve znění přílohy č. RM 382 - 7/5 s tím, že předmětem vzájemné
spolupráce mezi provozovatelem a městem je sběr a výkup vytříděných odpadů od občanů města. .
RM 382 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Darovací smlouva na mobilní zvedák
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 382 - 7/6 - Flash Příloha: RM 382 - 7/6 - Flash

OSV předkládá RM ke schválení Darovací smlouvu na mobilní zvedák pro účely výpůjčky potřebným občanům se
zdravotním postižením, který městu Nové Město nad Metují daruje p. A. H. Darovací smlouva viz příloha č. RM 382 7/6.
K rozhodnutí:
Schválit darovací smlouvu na mobilní zvedák.
Odůvodnění:
Dárce zakoupil zvedák pro svého příbuzného, který ho již nepotřebuje a obrátil se na OSV s nabídkou darování.
Darovací smlouva byla konzultována PRAV - viz "Předkládací návrh" v příloze č. RM 382 - 7/6.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 382- 16462/17,
(uložen úkol číslo 22670).
RM schvaluje Darovací smlouvu na mobilní zvedák pro účely výpůjčky potřebným občanům se zdravotním postižením mezi
městem Nové Město nad Metují a p. A. H., ve znění přílohy č. RM 382 - 7/6. RM vyslovuje poděkování p. A. H. za jeho dar.
RM 382 Schvaluje.
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RM 382 - 23.10.2017

7.7 Veřejná zakázka - nadlimitní řízení - Svoz a odstranění komunálního odpadu v NMNM v letech 2018 2020
Zdroj. dokum.: RM 382 - 7/7 - Flash Příloha: RM 382 - 7/7 - Flash

Identifikace:

Veřejná zakázka v režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti viz příloha č. RM 382 7/7.
K rozhodnutí:
Určit vítěze zakázky + pověřit ST podpisem smluv.
Odůvodnění:
Viz Protokol.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Na dotaz bylo vysvětleno, proč je výhodnější soutěžit zakázku na tři roky a ne na dva.
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 382- 16463/17,
(uložen úkol číslo 22671).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze nadlimitní veřejné zakázky "Svoz a odstranění
komunálního odpadu v NMNM v letech 2018 - 2020" nabídku firmy Marius Pedersen, a. s., IČO: 42194920, se sídlem
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 15.944.111,40 Kč bez DPH. RM schvaluje návrh smluv
(Smlouva na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují a Smlouva o dílo k provozování místa zpětného
odběru elektrozařízení), ve znění přílohy č. RM 382 - 7/7, a pověřuje ST podpisem těchto smluv.
RM 382 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 MST - informace o Rozhodnutí MK o prohlášení „Staré školy“ v Krčíně za kulturní památku
Identifikace:
MST informoval o tom, že v závěru minulého týdne bylo městu doručeno Rozhodnutí MK o prohlášení „Staré školy“ v
Krčíně za kulturní památku.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

MST - všem radním i ostatním zastupitelům bude rozhodnutí rozesláno. Bylo konstatováno, že šance na úspěšné
podání tzv. rozkladu proti tomuto rozhodnutí je velice malá. Radní se shodli, že v tomto případě se pro případné
budoucí rekonstrukce jedná o významnou komplikaci.
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RM 382 - 23.10.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 382:

18:05

Příští porada bude: RM 383, 6.11.2017, 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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