Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 374
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 374 (ve volebním období 68. zasedání) ze dne: 19.6.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 374 :
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 Miluše Šulcová

13 Pavel Horvat

Hosté:
1
Patrik Jelínek

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:12
místostarosta (Město)
13:00
16:12
radní (Rada města)
15:07
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:12
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:12
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
13:42
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:42
13:49
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:13
15:34
města)

Účast
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

předseda Žákovského parlamentu

Částečná

13:05

13:16

Částečná

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 374 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 374
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 374 (ve volebním období 68. zasedání) ze dne: 19.6.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 374 :
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 Miluše Šulcová

13 Pavel Horvat
Hosté:
1
Patrik Jelínek

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:12
místostarosta (Město)
13:00
16:12
radní (Rada města)
15:07
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
radní (Rada města)
13:00
16:12
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:12
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:12
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
13:42
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:42
13:49
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:13
15:34
města)
předseda Žákovského parlamentu

13:05

13:16

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

Částečná

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 374 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

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

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 373) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 373 ze dne 5.6.2017 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 374
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 304- 12881/14

Věc : Ze zápisu OV Spy č. 14 ze dne 08.09.2014 - Cyklostezka Krčín - Spy

19 018 Vznik úkolu: 29.9.2014

Termín :

14.8.2017

OMM Odbor majetku města,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

Garant :

MST

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

RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká
Cyklostezky Krčín – Spy. RM ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu
návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky
pozemků.
Varianta trasy je navržena a byla RM s podáním žádosti o dotaci na zpracování PD do KHK
grantu doporučena ke schválení do ZM. Předseda OV Spy je členem Komise pro vyváženou
dopravu. Na Komisy byl návrh trasy projednán.

Závěr: schválen nový termín: 14.8.2017 z důvodu: Probíhá proces projednávání s vlastníky pozemků a
příprava na podání žádosti o dotaci na PD.

RM 310- 13122/14

Věc : Areál bývalých kasáren - koncepce - dotace pro možné investice

19 283 Vznik úkolu: 22.12.2014

Termín :

20.11.2017

OMM Odbor majetku města,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.6.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM vyhledávat dotační množnosti ve smyslu studie možné zástavby v areálu
bývalých kasáren, konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.
RM 358 a ZM 116 projednalo a vzalo na vědomí návrh na využití hlavní budovy v areálu kasáren
vč. Ekonomických souvislostí. Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Dotace jsou průběžně sledovány, nebyl vypsán
žádný vhodný titul.
RM 312- 13173/15

Věc : Zásobník investičních akcí města

19 409 Vznik úkolu: 19.1.2015

Termín :

OMM Odbor majetku města,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

15.1.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na
webových stránkách města s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a
provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle po 6 měsících.
Periodický úkol. Do RM 374 předložen aktualizovaný zásobník investičních akcí.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2018 z důvodu: Další aktualizace zásobníku proběhne v lednu 2018.

STIS
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Tisk: 22.6.2017

RM 354- 15090/16

Věc : Hřiště a sportoviště v Krčíně - výsledky ankety

21 553 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.6.2017 Plnění:

RM děkuje paní R. E. za organizaci ankety "Hřiště a sportoviště v Krčíně" a za zpracovanou
zprávu s výsledky. RM ukládá OMM zařadit položku "Dětské hřiště v Krčíně" do zásobníku
investičních akcí města, ze kterého zastupitelé města každoročně, při tvorbě rozpočtu, vybírají
akce k realizaci. RM dále ukládá OMM jednat o možnosti získání pozemku p. p. č. 643/16 pro
tuto investici.
ARCH je zpracováván návrh využití požadovaného pozemku pro odpočinkové místo - parčík v
kombinaci s herními prvky. Tento návrh bude předložen do RM 375. Po schválení návrhu bude
být moci podána žádost o převedení tohoto pozemku do vlastnictví města. (Změna z jednání
oproti tisku pozvánky).

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Probíhá přípravný proces - zpracování návrhu
parčíku s herními prvky, poté bude předloženo do RM ke Schválení, následně bude podána žádost o
převedení pozemku do vlastnictví města.
RM 357- 15228/16

Věc : Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti U Luštince

21 739 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.6.2017 Plnění:

RM souhlasí s předloženým návrhem parkovacích míst ve znění přílohy č. RM 357 - 3/7 a ukládá
OMM obeslat obyvatele sídliště U Luštince dopisem, ve kterém jim bude nabídnuta možnost
zřízení parkovacích míst na pozemku města v souladu s návrhem parkovacích míst ve znění
přílohy č. RM 357 - bod 3/7, a to vlastním nákladem, s tím že na pozemek pod parkovacím
místem s nimi bude uzavřena smlouva o výpůjčce. RM ukládá OMM předložit do radničního
návrhu rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2017 položku na zadání příslušné PD. Ta
bude zpracována dle předloženého návrhu vyjma podélných stání v ulici U Zvonice.
Projektová dokumentace byla předána, ze strany ORM byly k dokumentaci vzneseny námitky.
Nyní probíhá oprava dokumentace na základě vznesených námitek. Po předání doplněné
projektové dokumentace budou dopisy odeslány.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Předání opravené projektové dokumentace dle
požadavků ORM.

RM 367- 15729/17

Věc : Žádost J. a M. H. o odborný ořez lípy ve Vrchovinách

22 125 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí stanovisko vedoucího TS o provedení prořezu stromu - 1 ks lípy srdčité na
p. p. č. 875/22 v k. ú. Vrchoviny - vlastníkem, tj. Královéhradecký kraj, hospodaří Správa a
údržba silnic Náchod) v 1. pololetí roku 2017.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 367- 15730/17

Věc : Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017

22 126 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017 ve znění přílohy
č. RM 367 - 3/1. RM pro případ budoucí výstavby v lokalitě Na Kopci, doporučuje ZM schválit pro
nově vznikající ulici na pozemku p.p.č. 634/7 v K.Ú. Krčín název ulice Rolní.
Komise bude zasedat dne 19.06.2017 a podle výstupu z ní bude pak potvrzeno buď toto
usnesení, nebo bude nahrazeno novým. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Opakované projednání v komisi.

STIS
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Tisk: 22.6.2017

RM 367- 15777/17

Věc : Žádost Aeroklubu o zapůjčení krytého pódia

22 157 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu z.s. na "Branně
bezpečnostní den pro školy" dne 09. 06.2017 v areálu novoměstského letiště. Aeroklub z.s.
bezplatným zapůjčením, postavením a úklidem krytého pódia obdrží od města Nové Město nad
Metují nefinanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s
odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 368- 15806/17

Věc : Možné úpravy "farské zahrady" pro navýšení parkovacích míst šetrnou investicí

22 180 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
16.6.2017 Plnění:

RM souhlasí s variantou č. 1, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/2 a ukládá OMM zajistit pro tuto
variantu potřebná povolení a provést pak realizaci v součinnosti s TS.
Při projednávání odsouhlasené varianty č. 1 vznesl DI Náchod (ústně) požadavky na další
stavební úpravy stávajících parkovacích stání na "farské zahradě", byly odhadnuty náklady.
Bude předloženo do RM 374 k rozhodnutí o dalším postupu. Navrhuji tento úkol zrušit, bude
předložen nový bod do RM 374 a z ní vyplyne nové usnesení. (Změna z jednání oproti tisku
pozvánky).

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 368- 15808/17

Věc : Žádost o změnu omezení parkování v ul. U Letiště

22 182 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit potřebná povolení a následně zajistit instalaci zrcadla do ul. U Letiště
naproti výjezdu z ul. Polní. V případně kladného vyřízení umístění tohoto zrcadla, RM ukládá
OMM nechat odstranit vodorovné dopravní značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ v ul. U
Letiště. V případě, že DI PČR instalaci nepovolí, zůstane vodorovné dopravní značení
zachováno.
Na instalaci zrcadla do ul. U Letiště naproti výjezdu z ul. Polní bylo DI Náchod vydáno souhlasné
stanovisko k instalaci zrcadla, ale nesouhlasné stanovisko k odstranění vodorovného dopravního
značení č. V12c " Zákaz zastavení - žlutá čára". Tento závěr ST projednal se žadateli. K instalaci
zrcadla nebylo přistoupeno, zůstane stávající stav. Vzhledem k nemožnosti zajistit plnění
usnesení, považujeme úkol za ukončený. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 368- 15853/17

Věc : Žádost pí M. M. o zapůjčení 2 prodejních stánků na dobročinný jarmark v rámci
farního dne

22 211 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.6.2017 Plnění:

11.6.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zapůjčením 2 ks prodejních stánků na dobročinný jarmark v rámci farního dne na
Husově náměstí dne 11.06.2017. RM ukládá TS zajistit po dohodě s žadatelem vše potřebné.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 5 z 49

Tisk: 22.6.2017

RM 369- 15875/17

Věc : Usnesení Komise regenerační č. 3/2017 ze dne 03.04.2017 - památník A. Jiráska

22 226 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM předložit ve spolupráci s TS nový návrh na přesun repliky busty Aloise Jiráska
na jiné vhodné místo v rámci parku tak, aby nebyl pomník negativně ovlivňován kořenovým
systémem stromů, které v parku rostou. Návrh poté předat k odsouhlasení do RM.
Splněno, bylo předloženo na RM 372.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Jestřebí, Libchyně,
Mezilesí
Termín :
Garant :
3.7.2017
22 239 Vznik úkolu: 10.4.2017

RM 369- 15889/17

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Oddělení školství, kultury a sportu Nositel: KupV
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují, obcí Jestřebí, obcí Libchyně a obcí Mezilesí, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/3,
a pověřuje ST podpisem této dohody.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Zastupitelstvo obce Libchyně bude schvalovat
dohodu 22.06.2017. V ostatních obcích je již schváleno.
RM 369- 15890/17

Věc : Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Přibyslav, Sendraž

22 240 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Oddělení školství, kultury a sportu Nositel: KupV
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, uzavřenou mezi městem
Nové Město nad Metují, obcí Přibyslav a obcí Sendraž, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/4, a
pověřuje ST podpisem této dohody.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 369- 15891/17

Věc : Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Vršovka

22 241 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Oddělení školství, kultury a sportu Nositel: KupV
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Krčín uzavřenou mezi městem Nové Město nad
Metují a obcí Vršovka, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/5, a pověřuje ST podpisem této dohody.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 370- 15929/17

Věc : Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.
s., zmocnění ST ke hlasování na VH VaK Náchod, a. s.

22 263 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

15.6.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí program Valné hromady Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve znění
přílohy č. RM 370 - 7/6. RM doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra
Hableho, účastí a kladným hlasováním ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za město Nové Město nad Metují
Viz ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15935/17

Věc : Změna Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují

22 266 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Zásady pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují ze dne 22.12.2014, ve znění přílohy č. RM 371 - 2/3.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15939/17

Věc : Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vrchoviny od KHK

22 269 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. p. č. 892/7 (ostatní
plocha - jiná plocha, o výměře 1 m²) v k. ú. Vrchoviny z majetku Královéhradeckého kraje do
vlastnictví města Nové Město nad Metují vč. omezujícího ujednání: Smluvní strany tímto
sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně
zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do KN
nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikaci / veřejnou zeleň /
apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15941/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy ve městě - chodník TGM-Kaštánky“
a projekt „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“

22 271 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy ve městě chodník TGM-Kaštánky“ a projekt „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ do
Integrovaného operačního programu - Integrované projekty CLLD prostřednictvím Místní akční
skupiny POHODA venkova, z.s.
Splněno, předloženo na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 371- 15977/17

Věc : Vyřazení majetku

22 298 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

15.6.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a "ZŠ a MŠ Krčín" a
bezúplatný převod nepotřebného majetku města na MSSS Oáza, ve znění přílohy č. RM 371 6/1.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15979/17

Věc : Odvod z fondu investic MŠ Rašínova

22 300 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2017 Plnění:

15.6.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje odvod z fondu investic MŠ Rašínova ve výši 140 tis. Kč do rozpočtu města v
souvislosti s realizací akce Oprava šaten a WC - MŠ Rašínova zajišťované prostřednictvím OSN.
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příjmů rozpočtu v § 3111 - MŠ Rašínova - odvod
fondu investic ve výši 140 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena výdajová strana rozpočtu v §
3111 - položka údržba (investice, revize, ...) školství.
Odvod byl proveden. RO bylo projednáno na jednání ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15987/17

Věc : ZM 120 (18) - program

22 308 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.6.2017 Plnění:

15.6.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 120 (18): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 15989/17

Věc : PNT, s.r.o. - rozbor aktuálního stavu a budoucího vývoje

22 311 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.6.2017 Plnění:

15.6.2017

Garant :

ST

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

RM projednala rozbor aktuálního stavu a budoucího vývoje PNT, s.r.o., a doporučuje ZM ho vzít
na vědomí.
Záležitost je na vědomí zařazena do programu řádného veřejného zasedání ZM 120 (18. ve
volebním období 2014 - 2018).

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 372- 15991/17

Věc : Souhlas s přenecháním předmětu pachtu - CRPG - u Penny

22 313 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kr
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM souhlasí s přenecháním propachtované věci, a to části pozemku p. p. č. 589/2 o výměře
1043 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem užívání jako staveništní komunikace na dobu
4 měsíců ode dne vydání územního rozhodnutí, za těchto podmínek: staveništní komunikace
bude zhotovena z takových materiálů, po jejichž odstranění bude možné pozemek opětovně a
bezproblémově užívat k zemědělským účelům (louka), pozemek bude po ukončení užívání
uveden do původního stavu v souladu s předávacím protokolem, stávající pachtýř bude s
přenecháním propachtované věci souhlasit, žadatel zajistí zřízení věcného břemene služebnost
cesty (právo jezdit) přes služebné pozemky p. p. č. 592/1, 594/2, 590/1, 591/1 a 594/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují jakýmikoliv vozidly pro vlastníka pozemků p. p. č. 589/1 a 589/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují. RM dále souhlasí s umístěním zařízení staveniště na vypůjčené části p.
p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují po dobu výstavby nákupního parku za podmínky, že
vypůjčitel uvede pozemek, včetně sjezdu z komunikace, po ukončení užívání do původního
stavu (vyklidit, zarovnat, zatravnit) a že zařízení staveniště nebude přesahovat mimo vypůjčenou
plochu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 15992/17

Věc : Žádost o povolení akce - "Farní den"

22 314 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním "Farního dne" na
Husově náměstí mezi farní zahradou a kostelem v neděli 11.06.2017 od 10:00 do 16:00 hodin.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem
předány žadateli. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením 4 ks nízkého pódia v majetku
města. RM ukládá TS zajistit dovoz a odvoz 4 ks nízké pódia a MP dohled nad celou akcí. Za
zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj.
Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 15994/17

Věc : Závěrečný účet 2016

22 315 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

12.6.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.6.2017

RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2016,
a to bez výhrad.
Bylo projednáno na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 372- 15995/17

Věc : Žádost SDH o finanční podporu na oslavy 145. výročí založení dobrovolných hasičů
v Novém Městě nad Metují

22 316 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

12.6.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.6.2017

RM schvaluje poskytnutí dotace pro SDH Nové Město nad Metují ve výši 16 tis. Kč. RM
schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 5512 - požární ochrana - položka Dotace SDH NM 145. výročí založení ve výši 16 tis. Kč. Částka bude pokryta přesunem z § 2219 - položka
Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP + realizace, která nebude v letošním roce
realizována. RM pověřuje ST podpisem smlouvy dle vzorové smlouvy schválené usnesením č.
ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
RO bylo provedeno a částka proplacena.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 15997/17

Věc : Žádost "Milosrdných bratří" o finanční příspěvek na vyčištění a renovaci klášterních
hodin + ošetření dřevěných prvků věže (Přesun z RM 371 - 6/7)

22 318 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

12.6.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.6.2017

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv.
Jana z Boha - Milosrdných bratří, Brno ve výši 28.000 Kč, nejvýše však 50 % prokázaných
výdajů, a to na opravu věže klášterního kostela, konkrétně na opravu a ošetření dřevěných prvků
klášterní věže. RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace na opravu věže
klášterního kostela ve výši 28 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta přesunem v rámci § 3222 kulturní památky - z položky program regenerace - příspěvky na obnovu památek, která nebude
dočerpána.
Bylo projednáno na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 16004/17

Věc : Žádost pí A. T., DiS., o zapůjčení stánku na trhy z majetku města Nové Město nad
Metují

22 323 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.6.2017 Plnění:

16.6.2017

Garant :

ST

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

RM nesouhlasí s bezplatným zapůjčením 1 ks prodejního stánku pro pí A. T., DiS., za účelem
jeho využití na akci Baroko naoko dne 17.06.2017 v Kuksu.
Žadatelce byl prostřednictvím e-mailu odeslán dopis z RM 372 ve znění přijatého usnesení č. RM
372-16004/17.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 373- 16006/17

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci

22 325 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m², druh pozemku
ovocný sad v k. ú. Krčín, určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro
k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, zájemcům, manželům P. Š., a M. Š., za nabídnutou a
tedy sjednanou kupní cenu ve výši 557 Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu 1.715.003 Kč a za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že kupující uhradí poplatek za návrh na
vklad do KN.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16007/17

Věc : Darování pozemků do majetku KČT Nové Město nad Metují, z. s.

22 326 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit darování pozemků p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m², st. p. č. 1561 o
výměře 50 m² a st. p. č. 1562 o výměře 48 m², vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, včetně příslušenství a všech součástí do
majetku spolku: Klub českých turistů Nové Město nad Metují, z. s., IČO: 135 84 154, se sídlem
Na Strážnici 250, 549 01 Nové Město nad Metují s tím, že obdarovaný uhradí náklady na vklad
práva do KN a do darovací smlouvy v příloze bude doplněno ujednání o předkupním právu
města.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16008/17

Věc : Darování pozemků do majetku KHK pod komunikací v ul. Náchodská

22 327 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit darování (bezúplatný převod) pozemků p. p. č. 547/12 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 403 m²), p. p. č. 547/16 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 9 m²), p. p. č. 549/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 586 m²) a p.
p. č. 550/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 71 m²) v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, na kterých se nachází těleso silnice č. III/28520, z vlastnictví města Nové Město nad
Metují do majetku Královéhradeckého kraje jako vlastníka komunikace.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16009/17

Věc : Směna pozemků zastavěných chodníkem v ul. Náchodská mezi spol. NAIKA a. s. a
městem

22 328 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku (označeného jako díl „a“) o výměře 4 m²,
odděleného GP č. 2108-218/2017 z pozemku p. p. č. 549/58 o celkové výměře 53 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují z
vlastnictví města Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují za pozemky p. p. č. 549/56 o výměře 1 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace a p. p. č. 549/60 o výměře 3 m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, z vlastnictví
NAIKA, a. s., Na Vyhlídce 1422, Nové Město nad Metují, IČO: 64259510, (dále jen "NAIKA a. s.")
zapsaných na LV č. 4553 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Poplatek za návrh na vklad
práva do KN a náklady na GP pro realizaci směny pozemků uhradí město Nové Město nad
Metují, protože bylo stavebníkem, který zastavěl pozemky NAIKY a. s.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16010/17

Věc : Darování pozemku pod částí chodníku městu v ul. Náchodská - Beránek Karel a. s.
městu

22 329 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím daru, bezúplatným převodem, pozemku p. p. č. 548/7 o
výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaného na
LV č. 3133 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, od dárce, společnosti BERÁNEK Karel a. s.,
V Náměrkách 101, Bražec, 547 01 Náchod, do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady
na vklad do KN.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16014/17

Věc : Pronájem části pozemku u RD ve Vrchovinách

22 333 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města pronajmout část pozemku p.
p. č. 878/1 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, vedeného na LV 10001 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za podmínky, že část stp. č. 67 v k. ú. Vrchoviny, která je součástí veřejného prostranství,
nebude užívána ke skladování a stávající odpad bude odstraněn. Minimální cena nájmu
stanovena ve výši 7 Kč/m2/rok.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16018/17

Věc : Výpůjčka částí pozemku - parkovací stání v ul. Sokolská

22 337 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. č. 368/8 o výměře 145 m2, druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Nové město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. M.
K. P., za účelem vybudování zpevněných parkovacích stání, včetně příjezdu a zatravněných
ploch, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, na dobu určitou 20 let, ve znění přílohy
č. RM 373 - 2/13.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16019/17

Věc : Žádost o vyjádření města k záměru výpůjčky - parkovací místa v ul. Sokolská

22 338 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.6.2017 Plnění:

RM schvaluje odpověď p. L. M. ve znění přílohy č. RM 373 - 2/14.
Odpověď odeslána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16020/17

Věc : Žádost C. a Č. o pomoc při řešení situace s ul. Nad Starčí ve Spech

22 339 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

TS Technické služby,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM projednala žádost C. a Č. o pomoc při řešení situace v ul. Nad Starčí ve Spech, ve znění
přílohy č. RM 373 - 3/1. RM ukládá TS provést zametení uvolněného materiálu na povrchu
komunikace v ul. Nad Starčí podle navržené varianty č. 1, tj. zametení provést pouze v úseku od
hlavní silnice za dům paní Č.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16021/17

Věc : Aktuální stav projektů ke dni 31.05.2017

22 340 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 31.05.2017, ve znění
přílohy č. RM 373 - 3/2.
Splněno, předloženo na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 373- 16022/17

Věc : Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón

22 341 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve znění přílohy č.
RM 373 - 3/3.
Splněno, předloženo na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16023/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“

22 342 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“.
Splněno, předloženo na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16025/17

Věc : Souhlas vlastníka pozemku ke stavebním úpravám stávajícího sjezdu na p. p. č.
368/8, k. ú. Nové Město nad Metují

22 343 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM projednala žádost p. J. T. o souhlas města, jako vlastníka pozemku, s provedením
stavebních úprav sjezdu na pozemku města p. p. č. 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují. RM
souhlasí s provedením ale s podmínkou, že nebude použita zámková dlažba, ale zatravňovací
dlaždice, stejně jako tomu je na parkovišti před kotelnou.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16026/17

Věc : Podnět z webu města - instalace zpomalovacích prahů před a za most v ulici
Husitská (u kostela), k. ú. Krčín

22 344 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.6.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s instalací zpomalovacích prahů před a za most v ul. Husitská, k. ú. Krčín.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16028/17

Věc : Oprava účelové komunikace na p. p. č. 1087/12 a p. p. č. 1087/21 v k. ú. Nové Město
nad Metují, lokalita Studýnky

22 346 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zařadit investiční akci "Opravu účelové komunikace na p. p. č. 1087/12 a p. p.
č.1087/21 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Studýnky" do zásobníku investičních akcí
města.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 373- 16030/17

Věc : Studie zahrad - MŠ Krčín, ZŠ Krčín, ZŠ Komenského, MŠ Vrchoviny

22 348 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí předložené Studie na revitalizaci a modernizaci zahrad a herních prvků u
MŠ Krčín, ZŠ Krčín, ZŠ Komenského a MŠ Vrchoviny ve znění přílohy č. RM 373 - 3/11. RM
ukládá OMM zaslat radním informaci o předpokládané finanční náročnosti úprav zahrad dle
zpracovaných studií.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16032/17

Věc : Podání žádosti o dotaci na projekt „Hudební duch pohraničí“, schválení „Dohody o
spolupráci na projektu“

22 349 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit zapojení města Nové Město nad Metují, jako partnera, do
přeshraničního projektu „Hudební duch pohraničí“, na který bude podána žádost o dotaci do
programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. RM doporučuje ZM schválit „Dohodu o
spolupráci na projektu“ s městem Duszniki Zdrój a pověřit ST jejím podpisem. RM doporučuje
ZM souhlasit se zajištěním finančních zdrojů v roce 2018 na spolufinancování rekonstrukce ulice
Na Zadomí (jižní a západní část) v rámci přeshraničního projektu „Hudební duch pohraničí“ a
pověřit ST podpisem prohlášení českého partnera, týkající se prohlášení o zajištění vlastních
povinných zdrojů spolufinancování, ve znění přílohy č. RM 373 - 3/13.
Splněno, předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16033/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové
Město nad Metují“

22 350 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na
projekt „Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové Město nad Metují“.
Splněno, předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16037/17

Věc : Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2017

22 353 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2017 na akci „Stará
ekologická zátěž Elton – sanace znečištění, I. etapa“ mezi městem a firmou AECOM CZ s.r.o.,
Trojská 92, 171 00 Praha 7, ve znění přílohy č. RM 373 - 3/19 a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16038/17

Věc : Námitka proti spojenému územnímu a stavebnímu řízení ve věci Rekonstrukce
kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty

22 354 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM se seznámila s námitkami p. V. S. a spolku Občanské sdružení Vrchoviny krásnější, ve
kterých je vysloven nesouhlas s tím, aby byl mostek ve Vrchovinách určen pouze pro pěší, tak
jak bylo rozhodnuto usnesením č. RM 349-14839/16 dne 06.06.2016. RM trvá na svém
původním rozhodnutí ze dne 06.06.2016 - provedení rekonstrukce kamenného mostu ve
Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16040/17

Věc : Nové investiční položky rozpočtu pro rok 2017 (viz RM 372 - 3/1)

22 356 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

Garant :

15.6.2017

ST

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

RM doporučuje ZM schválit nové investiční položky rozpočtu: měřič rychlosti v ul. Nahořanská,
nákup sekačky, přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská, chodník ul. T. G.
Masaryka podél Lupusu, dokončení živičného povrchu v ul. K Sirkárně, Družební ulice - oprava,
Školní ulice - oprava, Johnova ul. - oprava, cyklostezka v ul. Chlístovská, v ul. Železova louka a
podél lesa u Obory - PD, vše ve znění přílohy č. RM 373 - 3/21. RM doporučuje ZM schválit tato
RO - navýšení § 2223 - měřič rychlosti v ul. Nahořanská 100 tis. Kč, § 3745 - nákup sekačky 1
500 tis. Kč, § 3341 - přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská 300 tis. Kč, §
2219 - chodník ul. T. G. Masaryka podél Lupusu 250 tis. Kč, § 2212 - dokončení živičného
povrchu v ul. K Sirkárně 500 tis. Kč, § 2212 - Družební ulice - oprava 100 tis. Kč, § 2212 - Školní
ulice - oprava 120 tis. Kč, § 2212 - Johnova ul. - oprava 2 000 tis. Kč, § 2219 - cyklostezka v ul.
Chlístovská, v ul. Železova louka a podél lesa u Obory - PD 750 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bude
pokryto přesunem z § 3612 - zateplení bytového domu č. p. 44 - 47 částka 2 400 tis. Kč, § 2219 cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP + realizace 1 740 tis. Kč, § 3313 - multifunkční
objekt Kina 70 - PD 570 tis. Kč, § 3326 - oprava objektů historické a architektonické hodnoty dotace města 200 tis. Kč, § 2212 - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD 400 tis.
Kč, § 3326 - program regenerace - příspěvky na obnovu památek 110 tis. Kč, 3421 - dětské
hřiště Krčín 100 tis. Kč, § 2219 - parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (od křižovatky "U Papežů" až
po č. p. 219 ul. Nádražní) 50 tis. Kč, § 2219 - chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub - vlakové
nádraží) - PD 50 tis. Kč.
Předloženo do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16041/17

Věc : Zápis ze 133. zasedání Bytové komise

22 357 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Int: OSN - 587

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 133. zasedání Bytové komise konané dne
10.05.2017 ve znění přílohy č. RM 373 - 4/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16042/17

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne
30.04.2017

22 358 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Int: OSN - 588

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017
do dne 30.04.2017 ve znění přílohy č. RM 373 - 4/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16043/17

Věc : Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

22 359 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Int: OSN - 589

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2017 ve znění
přílohy č. RM 373 - 4/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16046/17

Věc : Smlouva o dílo č. 139/2017

22 362 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Int: OSN - 592

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: PozL
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 139/2017 na provedení rekonstrukce podlahy v objektu kuchyně
Školní jídelna a kuchyně "ZŠ Malecí" v hodnotě 99.840 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a fy KLM průmyslové podlahy, 28. října 706, Nové Město nad Metují,
IČO: 65220838, ve znění přílohy č. RM 373 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16047/17

Věc : Žádost nájemce nebytových prostor

22 363 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Int: OSN - 593

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2017 Plnění:

RM souhlasí se žádosti nájemce nebytových prostor, Centrum Najáda s.r.o., ul. 28. října, Nové
Město nad Metují, IČO: 27530434, který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října o udělení
souhlasu s provedením technického zhodnocení objektu a ukládá OSN vystavit souhlas
vlastníka, ve znění přílohy č. RM 373 - 4/7.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 373- 16048/17

Věc : Bytová komise - dotaz, informace

22 364 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

19.6.2017

Int: OSN - 594

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí informace ze zasedání BK, týkající se budoucnosti objektu č. p. 426 (bývalý
štáb v areálu býv. kasáren).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16070/17

Věc : Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

22 370 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu,
- Nositel: KupV
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou čestného občanství města jako ocenění
činnosti pro město navrženému občanu města, ve znění přílohy č. RM 373 - 5/20. Ocenění bude
předáno na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2017 na zámku rodiny Bartoň Dobenín.
Splněno, zařazeno na jednání ZM 120 dne 15.06.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 17 z 49

Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16072/17

Věc : Snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s. - podnět KSPORT

22 371 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

15.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu,
- Nositel: KupV
19.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

RM projednala návrh Komise sportovní na snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad
Metují, z.s., a to z důvodu poskytnutí nesprávných údajů při vykazování členské základny. RM
doporučuje ZM schválit snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s., která
mu byla schválena usnesením č. ZM 119-7561/17 ze dne 20.04.2017, a to částky ve výši
280.000 Kč na 35.500 Kč. RM konstatuje, že poskytování dotací řeší zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který v § 10a odst. 2 uvádí, že na dotaci nebo
návratnou finanční výpomoc není právní nárok.
Splněno, zařazeno na jednání ZM 120 dne 15.06.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16073/17

Věc : Účetní závěrka města za rok 2016

22 372 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

12.6.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.6.2017

RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Nové Město nad
Metují za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016 ve znění přílohy č. RM 373 - 6/2.
Bylo projednáno na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16074/17

Věc : Žádost o finanční podporu - Junák

22 373 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

12.6.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.6.2017

RM doporučuje ZM poskytnout dotaci spolku Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město
nad Metují, z. s., na obnovu střešního pláště klubovny "Vodárna" č. p. 185 ve výši 100 tis. Kč,
nejvýše však 50 % prokázaných výdajů. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření navýšení § 3421 - položka Dotace Junák - český skaut, ÚTA NM - obnova střešního pláště
klubovny o částku 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3326 - položka Oprava
objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města.
Bylo projednáno na ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16077/17

Věc : Žádost o povolení Berousek cirkus Sultán

22 375 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s hostováním Berousek cirkusu Sultán v areálu Kasáren v Novém Městě nad Metují
ve dnech 18.06. - 22.06.2017.
Žadatel byl o souhlasu informován.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16078/17

Věc : Výpověď „Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č.
981302-0039/2008“ (dále jen „Dohoda“)

22 376 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OS Odbor správní,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s podáním výpovědi dohody s Českou poštou na frankovací stroj Pitney Bowes
B900 a zmocňuje ST k podpisu této výpovědi, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Žádost o dotaci na projekt „Rozšíření a modernizace informačních systémů na MěÚ
Nové Město nad Metují“
Termín : 15.6.2017
Garant : TAJ
22 378 Vznik úkolu: 5.6.2017

RM 373- 16080/17

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.6.2017 Plnění:

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

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření a modernizace
informačních systémů na MěÚ Nové Město nad Metují“ do Integrovaného regionálního
operačního programu výzvy č. 28 a pověřit ST jejím podpisem.
Postoupeno do ZM 120.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16081/17

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

22 379 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.6.2017 Plnění:

15.6.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 1/2010 o zákazu kouření, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/4.
Záležitost je zařazena do programu řádného veřejného zasedání ZM 120 (18. ve volebním
období 2014 - 2018). RM doporučuje ZM OZV č. 2/2017 vydat.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16084/17

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávky tepla pro město a DPS

22 381 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje jako vítěze zakázky na Dodávky tepla pro město Nové Město nad Metují a DPS
společnost První novoměstská teplárenská, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 27471454, DIČ: CZ00272876, za nabídkovou cenu 385,25 Kč /GJ, ve
znění přílohy č. RM 373 - 7/7, a pověřuje ST podpisem Kupní smlouvy o dodávce tepelné
energie, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/7.
PNT s.r.o. připravuje finální smlouvu k podpisu.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Příprava smlouvy.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16087/17

Věc : Nevýhradní licenční smlouva o užití digitálního produktu ZABAGED® a Smlouva o
užití Ortofota ČR

22 384 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Nevýhradní licenční smlouvu o užití digitálního produktu ZABAGED® a Smlouvu
užití Ortofota ČR uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a Českou republikou Zeměměřičským úřadem, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Česká republika Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČO: 60458500, ve
znění přílohy č. RM 373 - 7/10, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Elektronicky podepsaná smlouva Českou republikou – Zeměměřickým úřadem byla
doručena datovou schránkou dne 12.06.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16088/17

Věc : WIFI na autobusovém nádraží Rychta

22 385 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

TAJ

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

RM bere na vědomí informace OI, tj. přehled o současném stavu a možnostech dalšího řešení
služby WIFI Free na autobusovém nádraží Rychta. RM souhlasí se současným pokrytím této
služby v lokalitě autobusového nádraží Rychta s tím, že město v současné době nemá zájem o
využití placené služby, kterou nabízí firma OREDO s.r.o.
Situace byla prověřena, RM informována a dopis na OREDO odeslán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 373- 16089/17

Věc : Pobočka České pošty v Krčíně - realizace projektu Pošta Partner

22 386 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2017 Plnění:

15.6.2017

Garant :

ST

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

RM potvrzuje, že město Nové Město nad Metují nemá zájem vstoupit do projektu Pošta Partner,
tzn., být provozovatelem pobočky České pošty, s.p., v Krčíně. RM v souladu se stanoviskem OV
Krčín a veřejnosti trvá na zachování služeb pobočky na území Krčína a pověřuje ST k případným
jednáním při hledání vhodného partnera, a to v součinnosti s Českou poštou, s.p. RM ukládá o
tomto procesu informovat ZM.
Záležitost je na vědomí zařazena do programu řádného veřejného zasedání ZM 120 (18. ve
volebním období 2014 - 2018).

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16090/17

Věc : Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro města Nové Město nad
Metují, Nová Paka a další obce a jejich PO

22 387 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako vítěze veřejné zakázky Centrální
nákup elektrické energie pro města Nové Město nad Metují, Nová Paka a další obce a jejich PO,
nabídku společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00, Praha 1 - Nové
Město, IČO: 60193492, za nabídkovou cenu 3.668.950 Kč bez DPH, ve znění přílohy č. RM 373 7/13.
Zveřejnění vítěze proběhlo.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

RM 373- 16091/17

Věc : Zápis z 6. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 24.05.2017

22 388 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
19.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.6.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

TAJ

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

RM bere na vědomí Zápis z 6. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 24.05.2017, ve
znění přílohy č. RM 373 - 7/14, a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Krčín.
TAJ zadal úkoly prostřednictvím PVO - o plnění je informován přímo předseda OV, pokud bude
mít některý podnět přesah do RM, bude v ní řešen samostatným bodem.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 374 - 19.6.2017

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.
Identifikace:
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:
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Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 374 - 19.6.2017

Majetkoprávní úkony

13:45

OMM

2.1 Souhlas s přenecháním předmětu pachtu - CRPG - u Penny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 2/1 - Flash Příloha: RM 374 - 2/1 - Flash

Investor stavby „Nákupní park Nové Město nad Metují“, Czech Retail Project Gamma k. s., požádal o vypuštění textu:
„ode dne vydání územního rozhodnutí“ v usnesení č. RM 372-15991/17 ze dne 22.05.2017. Dále bylo dne 07.06.2017
s projektantem Ing. Janem Strakou za účasti ST projednáno, že město požaduje výměnu podkladních vrstev
komunikace rovnoběžné s I/14 v areálu K+R Projekt s. r. o. a Czech Retail Project Gamma k. s. tak, aby byla
povolena, provedena a zkolaudována jako účelová veřejně přístupná komunikace se zátěží nad 3,5 t, čímž bude
zajištěn trvalý přístup na pozemky v majetku města p. p. č. 589/1 a 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM
374 - 2/1.
K rozhodnutí:
Posoudit žádost a rozhodnout.
Odůvodnění:
Investor bude muset získat po vydání územního rozhodnutí ještě stavební povolení, což si vyžádá předem
neodhadnutelnou dobu. Pro vlastní výstavbu nákupního parku jsou cca 4 měsíce nezbytné. Město by si mělo zajistit
neomezený příjezd vozidly nad 3,5 t na své pozemky nejkratší cestou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 374- 16092/17
RM vyhovuje žádosti Investora stavby „Nákupní park Nové Město nad Metují“, Czech Retail Project Gamma k. s. a souhlasí s
přenecháním propachtované věci, a to části pozemku p. p. č. 589/2 o výměře 1043 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, za
účelem užívání jako staveništní komunikace po dobu výstavby, cca 4 měsíce, za těchto podmínek: staveništní komunikace
bude zhotovena z takových materiálů, po jejichž odstranění bude možné pozemek opětovně a bezproblémově užívat k
zemědělským účelům (louka), pozemek bude po ukončení užívání uveden do původního stavu v souladu s předávacím
protokolem, stávající pachtýř bude s přenecháním propachtované věci souhlasit, žadatel zajistí zřízení věcného břemene
služebnost cesty (právo jezdit) přes služebné pozemky p. p. č. 592/1, 594/2, 590/1, 591/1 a 594/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují nejkratší cestou jakýmikoliv vozidly pro vlastníka pozemků p. p. č. 589/1 a 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují nebo
zajistí výměnu podkladních vrstev komunikace, rovnoběžné se silnicí I/14, v areálu K+R Projekt s. r. o. a Czech Retail Project
Gamma k. s. tak, aby byla povolena, provedena a zkolaudována jako účelová veřejně přístupná komunikace se zátěží nad
3,5 t. RM dále souhlasí s umístěním zařízení staveniště na vypůjčené části p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují po
dobu výstavby nákupního parku za podmínky, že vypůjčitel uvede pozemek, včetně sjezdu z komunikace, po ukončení
užívání do původního stavu (vyklidit, zarovnat, zatravnit) a že zařízení staveniště nebude přesahovat mimo vypůjčenou
plochu.
RM 374 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

2.2 Zveřejnění záměru - zemědělský pacht
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 2/2 - Flash Příloha: RM 374 - 2/2 - Flash

V souladu s usnesením č. RM 373-16017/17 ze dne 05.06.21017 OMP předkládá RM návrh záměru města
propachtovat pozemky o celkové výměře 119 332 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, Krčín, Spy a Vrchoviny, jako
celek i jednotlivě, za účelem zemědělského užívání. Přílohy č. RM 374 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se záměrem v předloženém znění, rozhodnout o podmínkách zveřejnění.
Odůvodnění:
Záměr je reakcí na sdělení zástupce společnosti Nahořanská, a. s., že nesouhlasí s uzavřením smlouvy dle podmínek
předchozího zveřejněného záměru z prosince 2016. Kromě 4 pozemků (louky u řeky u elektrárny) jsou uvedené
pozemky nebo jejich části ze strany spol. Nahořanská, a. s., v současné době obhospodařovány, s pachtem pozemků
v počtu 51 odborné útvary vyslovily souhlas, i když se v některých případech jedná o zorané cesty. Z tohoto důvodu v
záměru uvedena podmínka o vyklizení, obnově a zaměření pozemků s druhem pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace ke dni ukončení pachtu, pokud nebude dohodnuto jinak. Další podmínka se týká pozemku p. p. č. 379/59
v k. ú. Krčín, druh pozemku trvalý travní porost - pozemek je nivní loukou. V současnosti má společnost Nahořanská,
a. s., s městem ode dne 19.05.2017 smlouvu o nájmu 21 pozemků či jejich částí, zbylé jsou užívány bezesmluvně.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - budoucí nájemce - otázka povinnosti zaměření cest - nebudeme mít z toho do budoucna nějaký
problém? Není mu jasné, k čemu nám to bude. Proč takové podmínky? Diskutující: TAJ, ST, OMP. ST - cesta by měla
být vyjetá a zřetelná, kudy lze jet, není to o nějakém budování povrchu cest, ale při předání by nemělo být vše zoráno
bez vyznačení tras cest dle katastru. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 374- 16093/17,
(uložen úkol číslo 22389).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat pozemky o celkové výměře 119 332 m2 k zemědělskému užívání v k.
ú. Nové Město nad Metují, Krčín, Spy a Vrchoviny, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve
znění přílohy č. RM 374 - 2/2.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.3 Kácení dřevin rostoucí mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 2/3 - Flash Příloha: RM 374 - 2/3 - Flash

3 ks kulového javoru na pozemku města p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Komenského, 1 ks břízy
bělokoré na pozemku města p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu MSSS Oáza a 1 ks ořešáku
královského na pozemku města p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Javory jsou suché, jedná se o mrtvé stromy. Bříza má infekci kmene. Ořešák je proschlý, mnohokrát
prořezávaný a překáží v budoucí opravě kamenného mostu.
Vyjádření OŽP: Souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les, bude provedena náhradní výsadba.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 374- 16094/17,
(uložen úkol číslo 22390).
RM souhlasí s pokácením 3 ks kulového javoru na pozemku města p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul.
Komenského. RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku města p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují v
areálu MSSS Oáza. RM souhlasí s pokácením 1 ks ořešáku královského na pozemku města p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny.
RM 374 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.8.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 374 - 19.6.2017

Rozvoj

14:00

OMM

3.1 Označení zákazu kouření - autobusové zastávky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/1 - Flash Příloha: RM 374 - 3/1 - Flash

Po účinnosti zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (účinnost ode dne
31.05.2017) je RM předkládáno k projednání, zda nad rámec povinnosti daných tímto zákonem mají být ke všem
autobusovým označníkům na území města umístěny informativní cedulky týkající se zákazu kouření a vymezení
prostoru nástupiště. V zákoně jsou přesně definovány cedulky „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“ a „V TOMTO PROSTORU JE
POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH CIGARET ZAKÁZÁNO“, které povinně musí být umístěny např. u vstupu do škol,
veřejně přístupných prostor, dětských hřišť apod., na nástupiště a přístřešky veřejné dopravy se tato zákonná
povinnost nevztahuje, i když zákaz kouření zde platí. V zákoně je definováno nástupiště v § 2 písm. p), nástupištěm
se rozumí prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy; není-li vymezení
prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro účely
tohoto zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky
ve směru jízdy dopravního prostředku. Je navrženo umístit ke všem dopravním označníkům 3 cedulky, které budou
informovat cestující o tom, že nemohou kouřit ve vymezeném prostoru. Cedulky budou dle možností přizpůsobeny
konstrukci a provedení autobusového označníku. Znázornění cedulek je příloze č. RM 374 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat umístění cedulek ke všem autobusovým označníkům týkající se zákazu kouření a vymezení prostoru
autobusového nástupiště.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: jsme pro umístění informativních cedulí, zejména na AS Rychta. Zvažoval bych i umístění na
autobusovou zastávku Malecí a Krčín - most, které patří k dalším nejvytíženějším. Vyjádření OMM: přikláníme se k
umístění cedulek, a to z důvodu jasného a srozumitelného vymezení prostoru pro kuřáky a nekuřáky na autobusových
nástupištích.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza upozornil, že při umístění zákazových cedulí na označníky je třeba nejdříve jednat se zástupci fy Arriva,
která označníky vlastní. Na to navázala delší diskuse přítomných o počtu a druhu (obsahu) cedulí a místech jejich
instalace. Z diskuse vyplynul návrh prozatím realizovat umístění cedulí pouze na autobusovém nádraží Rychta, a to
upevnit je v čekárnách, a to pouze cedule "Kouření zakázáno" a "Zákaz používání elektronických cigaret". Cedulky
určující vymezení prostoru zákazu neumísťovat, ale zdůraznit, že zákazy platí pro celý prostor autobusového nádraží
Rychta.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 374- 16095/17,
(uložen úkol číslo 22391).
RM ukládá OMM zajistit v součinnosti s TS na autobusovém nádraží Na Rychtě umístění cedulek Kouření zakázáno a Zákaz
používání elektronických cigaret se zdůrazněním, že tyto zákazy platí pro celé autobusové nádraží Rychta. RM ukládá OMM
zajistit ve spolupráci s MMUZ trvalé umístění upozornění na zákaz kouření cigaret i elektronických cigaret v celém prostoru
autobusového nádraží Na Rychtě, na světlených novinách.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.2 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/2 - Flash Příloha: RM 374 - 3/2 - Flash

Na základě usnesení č. RM 312-13173/15, kde bylo uloženo OMM provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících, předkládá OMM aktualizovanou verzi zásobníku investic.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit zveřejnění přílohy na webových stránkách města.
Odůvodnění:
Další aktualizace za 1/2 roku.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 374- 16096/17,
(uložen úkol číslo 22392).
RM bere na vědomí aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad Metují a ukládá OMM zveřejnit ho na
webových stránkách města ve znění přílohy č. RM 374 - 3/2 (stručná verze dokumentu).
RM 374 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.1.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.3 Dočasný sjezd - ul. Nádražní pro stavbu „Regenerace Bartoňovy vyhlídky, p. p. č. 2052/6, 1912/8, k. ú.
Nové Město nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/3 - Flash Příloha: RM 374 - 3/3 - Flash

Město Nové Město nad Metují, obdrželo žádost p. Ing. M. S., o souhlas se zřízením dočasného sjezdu na pozemek p.
p. č. 2052/17 (chodník, zelený pás) pro realizaci stavebních prací na akci „Regenerace Bartoňovy vyhlídky, p. p. č.
2052/6, 1912/8, k. ú. Nové Město nad Metují“. Sjezd bude šíře 6 m, délky 3,4 m. Jako vrchní kryt sjezdu budou použity
silniční panely. Doba trvání dočasného sjezdu 2 roky (od července 2017 do července 2019).
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zřízením dočasného sjezdu na pozemek p. p. č. 2052/17 pro realizaci stavebních prací na akci
„Regenerace Bartoňovy vyhlídky, p. p. č. 2052/6, 1912/8, k. ú. Nové Město nad Metují“.
Odůvodnění:
Ke stavbě nebyly odbornými útvary vzneseny žádné námitky. Stavba Bartoňovy vyhlídky bude sloužit občanům a
návštěvníkům města. Město má uzavřenu s pí M. L. jako vlastníkem pozemků p. p. č. 2056/6 a 1912/8 v k. ú. Nové
Město nad Metují smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu veřejného prostranství. ORM doporučuje souhlasit se zřízením
sjezdu za podmínek uvedených ve vyjádření v příloze č. RM 374 - 3/3.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST - zmínil obavu, jestli 2 roky není moc dlouhá doba na realizaci slíbených úprav prostoru vyhlídky.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 374- 16097/17,
(uložen úkol číslo 22393).
RM souhlasí se zřízením dočasného sjezdu na pozemku p. p. č. 2052/17 pro realizaci stavebních prací na akci „Regenerace
Bartoňovy vyhlídky, p. p. č. 2052/6, 1912/8, k. ú. Nové Město nad Metují“ a pověřuje OMM k vydání vyjádření, ve znění
přílohy č. RM 374 - 3/3.
RM 374 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.4 Žádost o dotaci na projekt „Venkovní přírodovědná učebna včetně zajištění bezbariérového přístupu
ZŠ Malecí“ (PŘESUNUTO do RM 375)
Identifikace:
ZM 115 schválilo položku v rozpočtu ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna. V návaznosti na to bylo zadáno
firmě green4plan s.r.o. zpracování projektové dokumentace a byla uzavřena příkazní smlouva s firmou GRANTIS
Consulting s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci se záměrem podat žádost o dotaci na tento projekt do plánované
výzvy MAS POHODA - IROP - Infrastruktura pro ZŠ I. Oproti odhadům záměru se náklady na tuto akci vyšplhaly na
4,7 mil. Kč vč. DPH. Projektantem spočítaná cena se potvrdila veřejnou zakázkou malého rozsahu, která byla RM 368
zrušena. Dle harmonogramu plánovaných výzev MAS POHODA venkova pro rok 2017 je pro Infrastrukturu ZŠ
plánovaná alokace 7 mil. Kč, přičemž se počítá s průměrnou velikostí projektu 1,4 mil. Kč s cílem podpořit 5 projektů.
Maximální výše způsobilých výdajů na projekt je 3,5 mil. Kč, ze kterých se počítá dotace ve výši 95 %. Pokud město
podá žádost do výzvy MAS POHODA, která není doposud vyhlášena, musí počítat s tím, že maximální možná dotace
bude 95 % z maximální výše způsobilých výdajů a rozdíl do celkové výše za projekt budou náklady žadatele (cca 1,4
mil. Kč).
K rozhodnutí:
Ne/schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Doporučujeme podání žádosti. Možnost podání žádosti o dotaci byla projednána s nově
jmenovanou ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že potřebuje čas na bližší seznámení s projektem, bude její vyjádření
předneseno přímo na jednání RM.
Vyjádření ORM: S ohledem na to, že výše způsobilých výdajů na projekt bude dle posledních informací cca 3,5 mil.
Kč, tak není úplně bez šance možnost získat dotaci na připravený projekt "Venkovní přírodovědná učebna včetně
zajištění bezbariérového přístupu ZŠ Malecí“. Je možné pokusit se omezit náklady na zeleň vypuštěním nebo
zkrácením některých položek (po konzultaci se zpracovatelem PD). Dle posledních získaných informací se do tohoto
programu chystají podat žádost prozatím pouze 2 obce. Na základě uvedených informací doporučujeme žádost o
dotaci podat.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá debata o smysluplnosti tohoto projektu, o jeho účelnosti, zvláště pak v kontextu vyjádření budoucí ředitelky
školy, která nevidí tento projekt, jako tu nejzásadnější prioritu školy. Velice podrobně byla diskutována i otázka financí
a nutné finanční spoluúčasti města. Nakonec se na návrh ST radní shodli v tom, že se vyčká na vyhlášení výzvy a že
ještě před definitivním rozhodnutím se uskuteční schůzka na OMM za účasti ST, MST a nové ředitelky školy.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 374- 16098/17,
(uložen úkol číslo 22394).
RM rozhodla o přesunu konečného rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na projekt „Venkovní přírodovědná učebna včetně
zajištění bezbariérového přístupu ZŠ Malecí“ až po vyhlášení příslušné Výzvy MAS POHODA - IROP - Infrastruktura pro ZŠ.
RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti ST, MST a nové ředitelky ZŠ Malecí.
RM 374 Neschvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.5 Žádost předsedy č. p. 852 o povolení k provedení vodorovného dopravního značení před hlavní vchod
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/5 - Flash Příloha: RM 374 - 3/5 - Flash

Předseda domu č. p. 852 podal na město žádost o povolení k provedení vodorovného dopravního značení č. V12d
(žlutá přerušovaná čára = zákaz stání) v délce 6 m, které by rádi umístili na účelovou komunikaci p. p. č. 597/2
(vlastnictví města) před hlavní vchod do věžového domu. Nevhodné parkování v tomto místě omezuje přístup k domu
a v případě potřeby i přístup Integrovaného záchranného systému. Realizaci dopravního značení by si zajistili sami. K
žádosti je přiloženo souhlasné stanovisko zástupce PČR DI Náchod.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedením vodorovného dopravního značení č. V12d „Žlutá přerušovaná čára = zákaz stání“ na p. p.
č. 597/2, před hlavní vchod do č. p. 852.
Odůvodnění:
Stanovisko ODSH: Nemají námitky. Pro úspěšnou realizaci je zapotřebí zažádat o stanovení místní úpravy provozu.
Stanovisko OMM: Nemáme námitky.
Stanovisko TS: Pokud si realizaci zajistí sami, nemají námitky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 374- 16099/17,
(uložen úkol číslo 22395).
RM souhlasí s provedením vodorovného dopravního značení č. V12d „Žlutá přerušovaná čára = zákaz stání“ na p. p. č.
597/2, před hlavní vchod do č. p. 852, které si žadatelé provedou a budou udržovat na vlastní náklady sami.
RM 374 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.6 Dodatek č. 1 k SOD na PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace
provádění
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/6 - Flash Příloha: RM 374 - 3/6 - Flash

Firma IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, si podala žádost o prodloužení termínu zpracování PD rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění. Termín pro odevzdání PD z původní
smlouvy byl do dne 30.06.2017. Žádají o prodloužení do dne 31.08.2017 pro odevzdání PD, pak ještě bude
následovat 1 měsíc pro inženýrskou činnost a podání žádost o SP.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 k SOD mezi městem a firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí na prodloužení
termínu pro zpracování PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění
Odůvodnění:
Žádost o prodloužení termínu váže na bod č. RM 374 - 3/7. V případě zájmu jít s touto PD do výzvy OPŽP na Úspory
energií, je třeba rozpracovanou PD přizpůsobit a dopracovat dle podmínek této výzvy. V případě, že RM neschválí
úpravy PD pro možnost podání dotace, tak i přesto žádá zpracovatel PD o posun termínu z kapacitních důvodů a
menší časové prodlevy při předání rozhodnutí města o případných úpravách PD.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala také následujícího bodu č. RM 374 - 3/7, dotazy vycházely z obav, aby prodlužování termínů a
přepracování nemělo nějaké negativní dopady na budoucí žádost o dotaci a na samotnou etapovou realizaci projektu.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 374- 16100/17,
(uložen úkol číslo 22396).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517
41 Kostelec nad Orlicí, na prodloužení termínu pro zpracování PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s
návrhem etapizace provádění, ve znění přílohy č. RM 374 - 3/6, a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Možnost podání žádosti o dotaci do OPŽP na energetické úspory Kina 70
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/7 - Flash Příloha: RM 374 - 3/7 - Flash

Město Nové Město nad Metují letos zpracovává PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem
etapizace provádění. Součástí PD je i zateplení fasády, výměna oken, vchodových portálů a dveří a zateplení střechy.
MŽP má vypsánu výzvu v prioritní ose 5. Energetické úspory, specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Ukončení příjmu žádostí v této 70. výzvě je 29.09.2017.
V roce 2018 se však předpokládá vypsání této výzvy opakovaně. Možná výše podpory činí 35-50 % z uznatelných
nákladů, vychází se z výpočtu součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Mezi další způsobilé výdaje mimo jiné patří i
PD, zadávací dokumentace pro VŘ, podání žádosti o dotaci, TDI, AD.
K rozhodnutí:
Souhlasit s úpravou "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění" tak, aby
vyhověla podmínkám.
Odůvodnění:
V případě zájmu o podání žádosti do této výzvy je nutné předat toto zadání zpracovateli PD - firmě IRBOS, protože
zpracovávaná PD bude třeba upravit tak, aby vyhověla podmínkám dotace. Proto je RM předloženo k rozhodnutí, zda
žádost o dotaci do výzvy na úspory energií podat. Reálný termín pro podání žádosti o tuto dotaci se však jeví až v
roce 2018.
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 374 - 3/6.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 374- 16101/17
RM souhlasí, aby "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění", kterou zpracovává
firma IRBOS, Čestice 115, Kostelec nad Orlicí, byla upravena a dopracována tak, aby vyhověla podmínkám pro možnost
podání dotace do OPŽP na Úspory energií.
RM 374 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.8 Dodatek č. 1 k SOD č. 172/2017 na akci „MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/8 - Flash Příloha: RM 374 - 3/8 - Flash

RM dne 09.05.2016 schválila usnesením č. RM 371-15948/17 zadání veřejné zakázky malého rozsahu “MSSS Oáza
výměna krytiny a střešních oken firmě TESMEN společnost s r.o., se sídlem Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec.
Z důvodu finanční náročnosti subdodávek (střešní okna, Prefa plech) nás dodavatel požádal o změnu podmínek
fakturace za provedené práce. V SOD je fakturace celkovou fakturou po dokončení díla, dodavatel žádá změnu na
měsíční fakturaci na základě skutečně provedených prací (2 faktury dílčí a pak konečná faktura po dokončení díla).
ORM předkládá ke schválení Dodatek č. 1 k SOD zahrnující změnu fakturace.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k SOD č. 172/2017 na akci "MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken" a pověřit ST jeho
podpisem.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s navrženou změnou fakturace.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 374- 16102/17,
(uložen úkol číslo 22397).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD č. 172/2017 "MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou TESMEN společnost s r.o., Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 374 - 3/8, a
pověřuje ST jeho podpisem.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Schválení SOD na zpracování dalšího stupně „PD - Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka v Novém
Městě nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/9 - Flash Příloha: RM 374 - 3/9 - Flash

Dne 15.02.2017 byla podepsána SOD na první stupeň projektové dokumentace (územní řízení) na investiční akci
„PD - chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
Miloslavem Kučerou - PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové. V SOD se zhotovitel zavázal, že pro město
v případě, že bude možné chodník realizovat, vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení v
podrobnosti pro provedení stavby. Vzhledem k tomu, že na chodník chceme žádat o dotaci do IROP(u),
prostřednictvím Místní akční skupiny Pohoda venkova, bylo by z časových důvodů vhodné zadat další stupeň PD. V
rozpočtu města je na org. 1731 Místo pro přecházení na I/14 u Benziny vč. propojovacího chodníku na Kaštánky - PD
(§ 2219) dostatečný obnos peněz. Další stupeň PD je za 41.140 Kč vč. DPH. ORM doporučuje zadat další stupeň PD
projektantovi, který řeší a zpracovává PD pro územní řízení.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním dalšího stupně PD firmě Miloslav Kučera -PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Z důvodu změny v organizační struktuře ŘSD (Praha) jsme stále neobdrželi návrh smlouvy, který
nám umožní provést stavbu na silnici I/14. Dle předběžných informací byl projekt zaslán k odsouhlasení. Smlouva je
poslední doklad, který chybí k zahájení územního řízení. K podání žádosti o dotaci potřebujeme územní rozhodnutí s
nabytím právní moci (trvá cca 1,5 měsíce) a podanou žádost o stavební povolení. V územním řízení není zaručeno,
že město uspěje a vše bude možné včas zařídit.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 374- 16103/17,
(uložen úkol číslo 22398).
RM souhlasí se zadáním zpracování dokumentace pro stavební povolení firmě Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469/3,
500 12 Hradec Králové. RM schvaluje SOD na zpracování dokumentace pro stavební povolení na akci "Chodník ul.
Kaštánky - T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav Kučera PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 374 - 3/9, a pověřuje ST podpisem SOD.
RM 374 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.10 Žádost o vyřešení situace v ul. Okrajová - nevhodné parkování
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/10 - Flash Příloha: RM 374 - 3/10 - Flash

Dne 12.06.2017 obdržel MěÚ žádost pí J. J. o vyřešení situace ohledně parkování v ul. Okrajová. Žadatelka požaduje
osazení svislé dopravní značky č. B28 „Zákaz zastavení“ nebo realizaci vodorovného dopravního značení č. V12c
„Zákaz zastavení - žlutá čára“ v ul. Okrajová, za domem č. p. 988 (RD žadatelky), p. p. č. 677/49. Jako odůvodnění
tohoto požadavku uvádí nesprávné parkování (v protisměru) souseda z č. p. 1369, a že zde parkují mimo členů
sousední rodiny i návštěvy, které tam jezdí za účelem výuky anglického jazyka. Dále uvádí, že je obtěžují výfukové
plyny, které ničí jejich vegetaci (živý plot) a znemožňují jim větrání bytu.
K rozhodnutí:
1) Nesouhlasit s provedením dopravního značení v ul. Okrajová, 2) souhlasit s realizací souhlasí s realizací svislého
dopravního značení č. B28 „Zákaz zastavení“ a uložit OMM zajistit potřebná vyjádření a realizaci nebo 3) souhlasit s
realizací vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů v příloze č. RM 374 - 3/10.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 374- 16104/17,
(uložen úkol číslo 22399).
RM nesouhlasí s provedením navrhovaného nového dopravního značení v ul. Okrajová a ukládá ST zajistit zvýšený dohled
MP.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Smlouva o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro č. p. 87 - k. ú. Vrchoviny“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/11 - Flash Příloha: RM 374 - 3/11 - Flash

Dne 12.06.2017 jsme obdrželi žádost p. Z. D. o souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku města a o
schválení Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a p. Z. D. Přípojka je umístěna na
pozemku p. p. č. 876/1, která je ve vlastnictví města, zapsaná na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město
nad Metují, vedeném Katastrálním úřadem pro KHK, katastrální pracoviště Náchod. Přípojka je ze stávajícího
vodovodního řadu na p. p. č 876/1 (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace) v délce 2,75 m.
Pozemek je zatravněn.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním vodovodní přípojky na pozemek města na p. p. č. 876/1 v k. ú. Vrchoviny, schválit Smlouvu o
právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro č. p. 87 - k. ú. Vrchoviny“ a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace a návrh Smlouvy o právu provést stavbu byl odsouhlasen odbornými útvary. Do Smlouvy
byly zapracovány podmínky ORM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 374- 16105/17,
(uložen úkol číslo 22400).
RM souhlasí s umístěním vodovodní přípojky na pozemek města na p. p. č. 876/1 v k. ú. Vrchoviny a schvaluje Smlouvu o
právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro č. p. 87 - k. ú. Vrchoviny“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. Z. D., ve
znění přílohy č. RM 374 - 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 374 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.12 Smlouva o právu provést stavbu „Jednotná kanalizace ul. Železova louka, k.ú. Krčín, Nové Město nad
Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/12 - Flash Příloha: RM 374 - 3/12 - Flash

Dne 07.06.2017 společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, předložila ke
schválení Smlouvu o právu provést stavbu „Jednotná kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín, Nové Město nad
Metují“ na pozemku p. p. č. 226/1, k. ú. Krčín, který je ve vlastnictví města. Umístění kanalizace je patrné z
předložené dokumentace.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Jednotná kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín, Nové Město nad Metují“
a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace a návrh Smlouvy o právu provést stavbu byl odsouhlasen odbornými útvary. Do Smlouvy
byly zapracovány podmínky ORM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 374- 16106/17,
(uložen úkol číslo 22401).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Jednotná kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín, Nové Město nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve
znění přílohy č. RM 374 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Návrh úpravy parkovacích místa na parkovišti "farská zahrada"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/13 - Flash Příloha: RM 374 - 3/13 - Flash

RM 368 usnesením č. RM 368-15807/17 souhlasila s variantou č. 1, která spočívala v navýšení počtu parkovacích
stání o 10 parkovacích míst pomocí vodorovného dopravního značení. Na tuto úpravu parkoviště byly odhadnuty
náklady na cca 50 tis. Kč vč. DPH. RM pověřila OMM k zajištění potřebných povolení a k provedení realizace v
součinnosti s TS. ORM návrh konzultovalo se zástupcem PČR DI Náchod, s navrženou variantou č. 1 nesouhlasil. V
případě, že by město chtělo provést nová šikmá stání, muselo by dojít k větším stavebním úpravám (viz příloha č. RM
374 - 3/13), než se kterými se uvažovalo původně (požadavek DI Náchod). Odhad nákladů na tyto požadované
úpravy je cca 95 tis. Kč. Zároveň není zaručeno, že obdržíme kladné stanovisko PČR DI Náchod.
K rozhodnutí:
1/ Uložit OMM získat písemné vyjádření k požadovaným stavebním úpravám parkoviště "farská zahrada", uložit OMM
zařadit potřebnou finanční částku na úpravu parkoviště do rozpočtu pro rok 2018, 2) nesouhlasit s požadovanými
stavebními úpravami pro zřízení 10 šikmých parkovacích stání, souhlasit s ponecháním současného stavu nebo 3)
stanovit další, jiný postup.
Odůvodnění:
Stanovisko PČR DI Náchod: V případě provedení stavebních úprav ve znění přílohy č. RM 374 - 3/13 není zástupce
PČR DI zcela přesvědčen, že je to povolitelné. Nelíbí se mu, že by lidé museli během okružní jízdy po parkovišti
neustále měnit směr. Obává se, že by mohlo docházet k poškozování zaparkovaných automobilů. Jako schůdnější
variantu, kterou by navrhoval a povolil, vidí parkování podélné, jako tomu dochází ačkoliv nepovoleně v současnosti.
Stanovisko ORM: Při zlegalizování podélného parkování by podstatně klesly náklady na stavební úpravy potřebné pro
navýšení počtu parkovacích míst (cca na 25 tis. Kč vč. DPH). Vzniklo by však jen 7 parkovacích stání. Bez
provedeného DZ parkuje na "farské zahradě" mnohem více automobilů.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o dopravním značení, jestli je ze stávajícího např. zřejmé, že se tam nesmí podélně stát. OMM - tím,
že je to jednosměrka, může se parkovat dokola a problém by to neměl být, i když nebude vyznačeno. Ing. Maur vyznačené šikmé či podélné stání mělo zlepšit organizaci parkování. Hlasováno o variantě č. 2 - 5 pro, 0 proti, 1 se
zdržel - radní přijali nesouhlasné znění usnesení, tj. ponechat parkování na "farské zahradě" ve stávajícím stavu.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 374- 16107/17,
(uložen úkol číslo 22402).
RM nesouhlasí s požadovanými stavebními úpravami pro zřízení 10 šikmých parkovacích stání a souhlasí s tím že parkoviště
"farská zahrada" bude ponecháno ve stávajícím stavu.
RM 374 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.14 Smlouva o právu provést stavbu „Splašková kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/14 - Flash Příloha: RM 374 - 3/14 - Flash

V rozpočtu města je zařazena akce: Kanalizace v ul. Železova - PD. Tuto PD zpracovala společnost Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s. Městu byla předána dne 07.06.2017. Pro územní rozhodnutí je nutné uzavřít SOPPS s
vlastníkem pozemků p. p. č. 226/4, 224/1 a 223/12 v k. ú. Krčín, které vlastní manželé L., a přes které je vedena
navržená kanalizace.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Splašková kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín“ a pověřit ST jejím
podpisem.
Odůvodnění:
Uzavření je nezbytné pro vydání územního rozhodnutí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 374- 16108/17,
(uložen úkol číslo 22403).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Splašková kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín“ mezi městem Nové
Město nad Metují a manželi T. L. a M. L., ve znění přílohy č. RM 374 - 3/14, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Pamětní deska na věži Zázvorka - návrh restaurátorských prací
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/15 - Flash Příloha: RM 374 - 3/15 - Flash

Na věži Zázvorka se ve výšce cca 4 m se nachází pamětní deska. Jedná se o kamenické dílo zhotovené v kombinaci
mramorové desky s nápisem, která je vsazena do pískovcového, volutami, římsami a profilací zdobeného rámu. Při
bližším průzkumu během realizace akce „Obnova zdiva hradební věže Zázvorka“ byly zjištěny závady a narušení.
Deska je místy znečištěna, vyskytuje se lokální, ale značný úbytek přírodního pojiva, výdrolky, defekty a mechanická
narušení - zejména na volutách a profilaci rámu. Mramorová deska a text je zašlý - již málo výrazný. Z tohoto důvodu
je nyní předkládán návrh na kompletní restaurování. Rozsah prací a zásahů je uveden v příloze č. RM 374 - 3/15.
Cena za provedené práce by činila celkem 8.500 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedení restaurátorských prací na pamětní desce na věži Zázvorka.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že je v současné době možné využít stavbu lešení pro provedení restaurátorských prací,
doporučujeme restaurátorské práce na desce, která je vetknuta do zdiva, provést. Práce byly oceněny p. Petrem
Tomášem, Zborovská 231, 549 01 Nové Město nad Metují. Provedené práce by byly hrazeny z poskytnutých
dotačních prostředků na obnovu zdiva věže Zázvorky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 374- 16109/17,
(uložen úkol číslo 22404).
RM souhlasí s provedením a zadáním restaurátorských prací na pamětní desce na věži Zázvorka v průběhu stavby „Obnova
zdiva hradební věže Zázvorka“. RM souhlasí se zadání zakázky panu Petru Tomášovi, Zborovská 231, 549 01 Nové Město
nad Metují.
RM 374 Souhlasí.
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3.16 Spárování zdiva věže Zázvorka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/16 - Flash Příloha: RM 374 - 3/16 - Flash

V pondělí dne 12.06.2017 byl vedení města předveden vzorek spárování zdiva věže Zázvorka. Jedná se o provedení
v souladu se Závazným stanoviskem, které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a
regionálního rozvoje jako orgán státní památkové péče. Toto stanovisko bylo vydáno na základě vyjádření zástupce
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově (dále jen "NPÚ Josefov"). Zástupce
NPÚ Josefov provádí pravidelný dohled, kontrolu nad prováděným postupem, a to 1x týdně. Dle požadavku již bylo
odstraněno v plném rozsahu spárování cementovým materiálem a vyčištěny spáry. Spárování bude provedeno
spárovací maltou na opravy přírodního kamene na trasové a vápenné bázi - maltová směs odolná proti sulfátům na
trasové a vápenné bázi, odolná vůči mrazům a solím. Kamenné zdivo věže je na mnohých místech narušené
uvolněnými kameny. Z větší části jsou kameny ve zdivu značně narušené povětrnostními vlivy, použité opukové
kameny jsou značně zvětralé a rozpadají se, na části ostatních použitých kamenů jsou patrny trhliny podélné i příčné,
do kterých se průběžně dostává voda, která je značně narušuje. Z těchto důvodů je zvoleno použití uvedené
technologie. Spárovací malta bude rozetřena přes kameny, zacelí praskliny v kamenech, kameny se zpevní a malta
bude plnit ochrannou funkci kamenů, kterým tak prodlouží životnost. Fotodokumentace je v příloze č. RM 374 - 3/16.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Kameny použité pro stavbu věže Zázvorka nejsou vhodné pro stavbu zdiva bez finální úpravy. Nejsou odolné vůči
povětrnostním vlivům. Bez provedení konečné úpravy omítkou dochází k degradaci zdiva. Dle dobových fotografií byla
věž Zázvorka v minulosti omítnuta. Na dostupných fotografiích jsou patrny zbytky omítkového materiálu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - jedná se o podobný systém jako byl použit na zdi za kostelem. Připomínky k navržené technologii měli MST a
Ing. Prouza. K původnímu návrhu usnesení, které znělo: "RM bere na vědomí použitý postup spárování zdiva při akci
"Obnova hradební věže Zázvorka", ve znění přílohy č. RM 374 - 3/16.", bylo navrženo doplnit informaci, že toto řešení
vyplývá ze Závazného stanoviska, které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního
rozvoje jako orgán státní památkové péče, který ho vyzval v souladu s vyjádřením zástupce NPÚ Josefov. V této
souvislosti vedoucí OMM informoval, že v průběhu projednávání realizace akce, tj. technologického postupu a
provedení oprav zdiva, bylo městem navrhováno použití takové technologie, aby byla zřetelná kresba kamene. Tato
možnost byla ale zástupcem NPÚ Josefov zamítnuta. Protože část radních s tímto "jediným možným řešením"
nesouhlasila, tak podle toho i hlasovali o usnesení (3 pro a 3 proti), mj. i na základě toho, že formulace "bere na
vědomí", pokud je o ní hlasováno, je pak veřejností často vnímána jako že vlastně byl vydán souhlas. Z uvedených
důvodů nebylo žádné usnesení přijato.
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3.17 Obnova zdiva věže Zázvorka - dodatek č. 2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/17 - Flash Příloha: RM 374 - 3/17 - Flash

Ve středu dne 14.06.2017 se konal kontrolní den na akci „Obnova zdiva hradební věže Zázvorka“ za účasti zástupce
MěÚ OVRR - Státní památková péče, NPÚ Josefov, ORM. K tomuto kontrolnímu dni byl přizván statik a rozpočtář z
důvodu určení rozsahu výměny kamene, posouzení části zdiva (opěrného pilíře), ve kterém je v celé výšce znatelná
trhlina a prověření rozsahu vlhkosti.
1. Posouzení statiky opěrného pilíře
Po odstranění porostu břečťanu na opěrném pilíři je patrné, že zdivo paty opěrného pilíře je narušeno kořenovým
systémem břečťanu (viz foto v příloze č. RM 374 - 3/17). Krycí deska je poškozena a uvolněna, do pilíře zatéká voda.
Návrh opatření:
Zdivo pilíře bude odbouráno v délce 180 cm, pilíř bude znovu vyzděn z původního kamene s kotvením ocelovými
pruty do stávajícího zdiva. Předpokládá se doplnění kamene v rozsahu do 30%. Pilíř bude opatřen novou želbet krycí
deskou. Je bezpodmínečně nutné odstranit břečťanový porost podél opěrného pilíře, aby nedocházelo k dalšímu
narušení kamenného zdiva a skalnatého podloží.
Na tyto práce byl zpracován výkaz výměr pro nacenění.
2. Ošetření zdiva ve styku s chodníkem
Živičný chodník přiléhá ke kamennému zdivu hradební věže. Pro omezení vzlínání vlhkosti z přilehlého chodníku
budou provedeny zapuštěné spáry v pásu podél chodníku o výšce do 10 cm.
3. Pronikání vlhkosti z travnaté terasy
K hradební věži přiléhá zvýšená travnatá terasa, kterou lemuje kamenná zeď jako zábradlí. Travnatá plocha není a
zřejmě nikdy nebyla odvodněna. Srážkové vody se zasakují do travnaté plochy terasy a do kamenného zdiva spodní
částí. Bude nutné řešit odvodnění travnaté terasy drenáží.
Tento problém bude řešen v rámci dalšího projektu.
4. Zvýšení rozsahu doplnění kamenného zdiva
Po vysekání spár kamenného zdiva a obhlídce stavu zdiva přímo z lešení došlo k upřesnění rozsahu doplnění
kamenného zdiva.
Rozsah doplnění kamenného zdiva byl stanoven na 30 % a to v ploše uliční strany spodní části v celé délce. Zbývající
plocha bude doplněna v rozsahu do 10 % v souladu s původním rozpočtem. Na tuto změnu byl zpracován výkaz
výměr pro nacenění.
S výše uvedeným rozsahem prací zástupce NPÚ a státní památkové péče souhlasí.
K rozhodnutí:
Schválit provedení víceprací 1. Rozsahu výměny kamene a 2. Přezdění opěrného pilíře v dolní části zdiva. Schválit
dodatek č. 2 na uvedené vícepráce a posun termínu dokončení díla. Schválit RO přesun částky ve výši 70.929 Kč vč.
DPH v rámci § 3322 mezi položkami Program regenerace - příspěvky na obnovu památek (org. 122) a Program
regenerace - obnova zdiva hradební věže Zázvorka (org. 1713).
Odůvodnění:
Vzhledem k rozsahu narušení kamenného zdiva a k rozsahu znatelného poškození pilíře v dolní části doporučujeme
provedení opravy v rámci této akce před provedením spárování. Uvedená část zdiva je značně prorostlá kořenovým
systémem, který není možné pouhým proškrábnutím spár odstranit. Kořenový systém značně narušil stabilitu v této
části. Dotčená část není z druhé strany podpírána valem a dochází zde k jejímu naklánění. Pronikání vlhkosti z terasy
zámeckého valu bude řešeno v případě realizace rekonstrukce zámeckého valu, k ošetření zdiva ve styku s
chodníkem by mělo být řešeno při případné rekonstrukci chodníku. V případě odsouhlasení těchto prací bude nutné
posunout termín dokončení díla. K tomu jsou navrhovány vícepráce v tomto rozsahu:1. Rozsahu výměny kamene na
částku 27.370 Kč vč. DPH a 2. Přezdění opěrného pilíře v dolní části zdiva na částku 43.559 Kč vč. DPH. Celková
částka navýšení činí 70.929 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly dotazy na to, jak je nasmlouvaná firma, někteří radní zaregistrovali poměrně pozdní výskyt dělníků
na stavbě. Vedoucí OMM vysvětlil důvody a přislíbil, že bude jednáno s firmou i s MMUZ a budou přijata taková
opatření, aby práce probíhaly od rána. MST informoval o vícepracích.
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 374- 16110/17,
(uložen úkol číslo 22405).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PETR ČÁP, Mlýnská 100, 547
01 Náchod, na prodloužení termínu a vícepráce na celkovou částku 70.929 Kč vč. DPH na akci "Obnova fasády č. p.1210 a
obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují", ve znění přílohy č. RM 374 - 3/17, a pověřuje ST podpisem
tohoto dodatku. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky ve výši 75.000 Kč v rámci § 3322 mezi položkami Program
regenerace - příspěvky na obnovu památek (org. 122) a Program regenerace - obnova zdiva hradební věže Zázvorka (org.
1713).
RM 374 Schvaluje.
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3.18 Dodatek č. 2 k SOD na PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/18 - Flash Příloha: RM 374 - 3/18 - Flash

Zpracovatel PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují, Miloslav Kučera - PRODIS,
Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, požádal o posun termínu k dokončení díla do dne 31.08.2017.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 k SOD na PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují a pověřit ST
jeho podpisem.
Odůvodnění:
Při zpracování PD došlo mezi projektantem a stavebním úřadem k dohodě, že pro plánované úpravy bude postačovat
společná PD pro společné územní řízení a stavební povolení. V současné době je zpracována PD a probíhá
projednávání s dotčenými správci sítí. S vedením města bylo dohodnuto, že se pro tuto PD prozatím nebudou
projednávat majetkoprávní záležitosti (část parkovacích míst je plánována na pozemcích Detechy, malé části
chodníků zasahují na pozemky 3 soukromých vlastníků). Pro projednání a dokončení žádá zpracovatel o posun
termínu. ORM souhlasí s posunem termínu, zpracování této PD neváže na žádný termín podání žádosti o dotaci ani
termín realizace. Předání PD v září 2017 je pro ORM vyhovující. Pro ORM je stěžejní rychlé dokončení dokumentace
pro územní rozhodnutí na „Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“, kterou také
zpracovává Miloslav Kučera - PRODIS a doporučuje s tím samým projektantem uzavřít SOD na další stupeň této PD,
aby mohla být včas podána žádost o dotaci do IROP(u), prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
(viz bod č. RM 374 - 3/9).
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 374- 16111/17,
(uložen úkol číslo 22406).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav Kučera - PRODIS,
Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, na prodloužení termínu pro zpracování PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.
Jaroše, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 374 - 3/18.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Žádost o povolení kulturní akce - Muzejní staročeské trhy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/19 - Flash Příloha: RM 374 - 3/19 - Flash

Ředitel MMUZ žádá o povolení tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", které se uskuteční v sobotu 15.07.2017 od
9:00 do 17:00 hodin na části Husova náměstí a "Hildenském atriu" - viz příloha č. RM 374 - 3/19.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pořádáním tradiční akce "Muzejní staročeské trhy".
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN.
Vyjádření OF: Příspěvkové organizace města jsou dle OZV č. 3/2015 osvobozeny od místních poplatků.
Vyjádření TS: Z hlediska TS nemám připomínek.
Vyjádření MP: Nemá námitek k této akci.
Vyjádření ODSH: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN - ODSH bude nutné
požádat o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a doložit povinné přílohy žádosti.
Vyjádření OSKS: V požadovaný termín nedojde ke kolizi s žádnou jinou akcí na náměstí. Souhlasíme s konáním akce
dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 374- 16112/17,
(uložen úkol číslo 22407).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání Muzejních staročeských trhů na Husově náměstí v
prostoru vedle Spolkového domu, a to dne 15.07.2016 od 9:00 do 17:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z
Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016.
RM 374 Souhlasí.
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3.20 Příkazní smlouva na „Organizaci a administraci výběrového řízení na dodavatele „Chodníky v Novém
Městě nad Metují - realizace“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/20 - Flash Příloha: RM 374 - 3/20 - Flash

ORM zaslalo poptávku na firmu Dabona s.r.o. na zpracování nabídky na organizaci a administraci zadávacího řízení
na dodavatele rekonstrukce chodníků a komunikace z rozpočtu 2017.
Jedná se totiž o podlimitní veřejnou zakázku, poněvadž předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je cca 12 mil. Kč
(ze zákona o zadávání veřejných zakázek je třeba realizaci stejného typy v jednom účetním období sečíst).
Organizace tohoto výběrového řízení je administrativně a časově náročná a musí být striktně vedena dle zákona o
zadávání veřejných zakázek, proto se ORM obrátilo na externí firmu. S firmou Dabona s.r.o. má dobré zkušenosti z
jiných VŘ, proto bylo požádáni o nabídku. S jinými firmami ORM nemělo nikdy tak dobré zkušenosti jako s nimi.
Tato veřejná zakázka bude rozdělena na 6 dílčích částí.
Dílčí část 1: „Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka“, dílčí část 2: „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy
Němcové“, dílčí část 3: „Stavební úpravy chodníku v ulici Johnova“, dílčí část 4: „Stavební úpravy chodníku v ulici Na
Strážnici“, dílčí část 5: „Stavební úpravy komunikace a chodníků části ulice 28. října“, dílčí část 6: „Chodník z ulice
Kaštánky - T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“.
Nabídková cena od firmy Dabona s.r.o. je 48.400 Kč vč. DPH.
ORM předkládá RM ke schválení příkazní smlouvu na organizaci a administraci zadávacího řízení na dodavatele
rekonstrukce chodníků a komunikace z rozpočtu 2017 a doporučuje zadat tuto službu firmě Dabona s.r.o.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním organizace a administrace výběrového řízení na dodavatele firmě Dabona s.r.o., schválit
příkazní smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Organizace VŘ bude hrazena podílem z položek rozpočtu 2017 na jednotlivé chodníky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz MST, zda to sami kapacitně nezvládneme? OMM - ne, jedna projektová manažerka je v pracovní neschopnosti,
druhá projektová manažerka pracuje na částečný úvazek (cca 80 %). Ing. Maur - dotaz na fy Dabona s.r.o. OMM máme s ní dobré zkušenosti ve spolupráci z předchozích let.
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 374- 16113/17,
(uložen úkol číslo 22408).
RM souhlasí se zadáním organizace a administrace výběrového řízení na dodavatele „Chodníky v Novém Městě nad Metují realizace“ firmě Dabona s.r.o., Sokolská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. RM schvaluje příkazní smlouvu na „Organizaci a
administraci výběrového řízení na dodavatele „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“ mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Dabona s.r.o., Sokolská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 374 - 3/20, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 374 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.21 Akce SUS KHK - "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce" - nabídka města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/21 - Flash Příloha: RM 374 - 3/21 - Flash

Na základě předchozí komunikace ST s e zástupci SÚS a s vlastníky pozemku (manž. P.) je připraven dopis,
adresovaný Ing. Jiřímu Koutníkovi, technicko - obchodnímu náměstkovi SÚS Královéhradeckého kraje a.s., jako
podklad pro další rozhodování Rady Královéhradeckého Kraje ve věci stavby: "III/28522 Nové Město nad Metují most
28522-1 a rekonstrukce" (Rezecký most), ve kterém se mj. uvádí ochota města Nové Město nad Metují podílet se z
1/2 na požadovaném nájmu P. za dočasný zábor jejich pozemku po dobu stavby. Podrobnosti viz e-mail Ing. Jiřího
Koutníka a návrh dopisu ST v příloze č. RM 374 - 3/21.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí návrh dopisu ST a odeslat ho na SÚS Královéhradeckého kraje a. s., panu Ing. Jiřímu Koutníkovi.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 374- 16114/17,
(uložen úkol číslo 22409).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 374 - 7/7 návrh dopisu ST ve věci stavby: "III/28522 Nové Město nad Metují most
28522-1 a rekonstrukce" a ukládá OSÚ odeslat dopis na SÚS Královéhradeckého kraje a. s., panu Ing. Jiřímu Koutníkovi,
technicko - obchodnímu náměstkovi SÚS Královéhradeckého kraje a.s., jako podklad pro další rozhodování Rady
Královéhradeckého Kraje ve věci této stavby.
RM 374 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

3.22 Příprava nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 3/22 - Flash Příloha: RM 374 - 3/22 - Flash

Paní Jana Trojanová jménem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a
dotací, oddělení evropských grantů, informuje RM o přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního
programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II. Podrobnosti viz e-mail v příloze
č. RM 374 - 3/22.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Informace OSÚ: Veřejný seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") financované z
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 se v Novém Městě nad Metují naposledy uskutečnil dne
12.11.2015 od 16:00 hodin v kinosále Kina 70 v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 374- 16115/17,
(uložen úkol číslo 22410).
RM bere na vědomí informace KHK přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z
lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II., ve znění přílohy č. RM 374 - 3/22. RM ukládá OSÚ zajistit termín
konání semináře v Novém Městě nad Metují.
RM 374 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 374 - 19.6.2017

Správa nemovitostí

15:30

MMUZ

4.1 Přehled zabezpečení vstupů školských zařízení
Identifikace:

(Int.: OSN - 596) Zdroj. dokum.: RM 374 - 4/1 - Flash Příloha: RM 374 - 4/1 - Flash

OSN předkládá RM přehled zabezpečení jednotlivých školských zařízení (Mateřských škol a Základních škol). Přehled
je předkládán na základě diskuse v RM 372, která se týkala schválení zabezpečení vstupu do MŠ Na Františku.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí přehled zabezpečení, uložit plnění jednotlivých opatření.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz závěr ve zpracovaném materiálu viz příloha č. RM 374 - 4/1.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s návrhem OSN na řešení zabezpečení vstupů do škol a doporučujeme schválit jejich
postupnou realizaci.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Pan Horvat informoval radní o navrhovaném zabezpečení v MŠ a jeho výhodách. Dále informoval o stavu v ostatních
školách a školkách a o přepokládaných postupech, které v budoucnu povedou k optimálnímu řešení bezpečnosti
všech objektů, ve kterých jsou školy a školky umístěny. Zaznělo doporučení, aby OSN v budoucnu při realizacích
využilo dobrých zkušeností se zavedenými systémy a jejich dodavateli, tj. vyvinout maximální snahu o optimalitu a
jednotnost systémů.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 374- 16116/17,
(uložen úkol číslo 22411).
RM bere na vědomí přehled zabezpečení jednotlivých školských zařízení (Mateřských škol a Základních škol) ve znění
přílohy č. RM 374 - 4/1 a ukládá OSN realizovat jednotlivá opatření postupným plánováním úprav v rámci rozpočtu OSN.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Smlouva o dílo č. 61/2017
Identifikace:

(Int.: OSN - 597) Zdroj. dokum.: RM 374 - 4/2 - Flash Příloha: RM 374 - 4/2 - Flash

Smlouva o dílo č. 61/2017 na provedení zabezpečení hlavního vstupu mateřské školy Na Františku, kombinací dvou
identifikačních prvků, otisku prstu (šablony, která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná a nelze
zpětně rekonstruovat v otisk) a čipu. Smlouva o dílo v hodnotě 92.386 Kč vč. DPH uzavřená mezi městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou COMFIS s.r.o., Hradišťská 857, Buchlovice 687 08, IČO: 26940116. RM
372 v bodě 4/10 o uzavření tehdy předložené smlouvy nerozhodla, své rozhodnutí přesunula až po předložení
komplexní informace o zabezpečení jednotlivých MŠ a ZŠ - viz bod 4/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 61/2017.
Odůvodnění:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu do 100 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení se uskutečnilo dle
Pravidel pro zakázky na OSN. OSN předkládá ke schválení SOD na provedení realizace. Jedná se o plánovanou
položku Plánu oprav, na kterou je plánováno 150 tis. Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je připravena dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 374- 16117/17,
(uložen úkol číslo 22428).
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 61/2017 na provedení zabezpečení hlavního vstupu mateřské školy Na Františku v hodnotě
92.386 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou COMFIS s.r.o., Hradišťská 857, 687 08
Buchlovice, IČO: 26940116, ve znění přílohy č. RM 374 - 4/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 374 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

4.3 Žádost - využití asfaltové plochy, areál kasáren
Identifikace:

(Int.: OSN - 598) Zdroj. dokum.: RM 374 - 4/3 - Flash Příloha: RM 374 - 4/3 - Flash

Jedná se o žádost Sřední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, Nové Město nad
Metují, IČO: 48623725 o možnost využití asfaltové plochy, p. p. č. 653/2 k výuce autoškoly žáků. Případný souhlas
vlastníka bude použit při dokládání licenčních podmínek autoškoly. Využití plochy bude nepravidelné.
K rozhodnutí:
Souhlasit s možností využití plochy k cvičným účelům autoškoly.
Odůvodnění:
OSN předkládá žádost k vyřízení RM. OSN doporučuje souhlasit s využitím plochy k cvičným účelům autoškoly a
zahrnout žadatele do rezervačního systému pro využití asfaltové plochy na p. p. č. 653/2.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 374- 16118/17,
(uložen úkol číslo 22412).
RM souhlasí s využitím asfaltové plochy p. p. č. 653/2 pro cvičné účely autoškoly, dle žádosti Sřední školy a Základní školy,
Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, Nové Město nad Metují, IČO: 48623725. Žadatel je pro rezervaci asfaltové
plochy povinen použít oficiální rezervační systém, a to na základě uzavřené nájemní smlouvy. RM dále ukládá OMM (OMP)
zveřejnit záměr města, pronajmout zpevněnou část pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2, druh pozemku ostatní plocha,
k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na
LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem výcviku žadatelů o řidičské oprávnění pro získání dovedností v
řízení motorových vozidel skupiny B.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost o pronájem garáže
Identifikace:

(Int.: OSN - 599) Zdroj. dokum.: RM 374 - 4/4 - Flash Příloha: RM 374 - 4/4 - Flash

Žádost p. Radima Macha, ul. Československé armády 888, Nové Město nad Metují, IČO: 11048875, o pronájem
garáže na pozemku st. p. č. 972 (ul. Nerudova, před č. p.142) za účelem uskladnění zásob autoservisu.
K rozhodnutí:
Vzít žádost na vědomí a uložit zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Garážové stání bylo užíváno OSN pro parkování služebního automobilu. Po zavedení pohotovostní služby je služební
auto parkováno v místě bydliště technika a garáž je možné pronajmout. Dle cenové mapy je minimální cena
stanovena na 500 Kč/m2 rok, tj. 8.000 Kč /rok.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 374- 16119/17,
(uložen úkol číslo 22413).
RM bere na vědomí žádost p. Radima Macha, ul. Československé armády 888, Nové Město nad Metují o pronájem garáže na
pozemku st. p. č. 972 a ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu tohoto prostoru za standardních podmínek s uvedením
minimální nabídkové ceny dle schválené cenové mapy.
RM 374 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 374 - 19.6.2017

Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Zápis č. 5 ze zasedání Žákovského parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/1 - Flash Příloha: RM 374 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Dne 31.05.2017 se sešel ke svému jednání Žákovský parlament (dále jen "ŽP"), jednání se konalo v zasedací
místnosti Měú. Po kontrole usnesení byla zhodnocena práce ŽP za školní rok 2016/2017 - zařazeno jako samostatný
bod č. RM 374 - 5/2. Na závěr předal ST a TAJ pamětní listy žákům, kteří končí práci v ŽP.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 5 ze zasedání ŽP.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 374- 16120/17
RM se seznámila se zápisem č. 5 ze zasedání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 31.05.2017, ve
znění přílohy č. RM 374 - 5/1, a bere tento zápis na vědomí.
RM 374 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Hodnocení práce Žákovského parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/2 - Flash Příloha: RM 374 - 5/2 - Flash

Identifikace:

Dne 31.05.2017 se sešel ke svému jednání Žákovský parlament, kromě jiného byla hodnocena práce ve školním roce
2016/2017 - viz příloha č. RM 374 - 5/2.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Mgr. Kupka přizval na jednání RM dosavadního předsedu Žákovského parlamentu p. Patrika Jelínka (dále jen "ŽP").
Proběhla vzájemná diskuse radních a končícího předsedy ŽP. Na závěr ST poděkoval p. Patriku Jelínkovi za přístup a
činnost při výkonu funkce předsedy ŽP a popřál mu do další let hodně štěstí.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 374- 16121/17
RM se seznámila s hodnocením práce Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují za školní rok 2017/2017, ve
znění přílohy č. RM 374 - 5/2, a bere toto hodnocení na vědomí. RM děkuje všem členům Žákovského parlamentu města
Nové Město nad Metují za jejich dosavadní práci.
RM 374 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Navýšení úplaty za školní družinu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/3 - Flash Příloha: RM 374 - 5/3 - Flash

Ředitelé základních škol v Novém Městě nad Metují se na společném jednání dohodli na zvýšení úplaty za školní
družinu z částky 80 Kč na částku 120 Kč/měsíc. Úplata za školní družinu se neměnila více než 10 let přestože v
jednotlivých školách došlo k výraznému prodloužení provozní doby.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí navýšení úplaty za školní družinu v novoměstských ZŠ.
Odůvodnění:
Výši úplaty za školské služby stanoví ředitel školy (§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 374- 16122/17
RM bere na vědomí výší úplaty za školní družinu, která ode dne 01.09.2017 bude 120 Kč/měsíc za žáka.
RM 374 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

5.4 Zápis č. 7 z jednání Školské rady při "ZŠ Malecí" ze dne 08.06.2017
Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/4 - Flash Příloha: RM 374 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Dne 08.06.2017 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen ŠR). ŠR byla informována stávající
ředitelkou o probíhajícím vyšetřování podezření z trestné činnosti, která se týká hospodaření, dále byla řešena
personální otázka zajištění fungování školy (ekonomka, zástupkyně ředitelky). ŠR podává podnět zřizovateli, aby
dohlédl na řádné předání dokumentace a dalších věcí mezi stávající a nově jmenovanou ředitelkou tak, aby byl
zajištěn řádný chod školy. Předsedkyně ŠR seznámila přítomné se záměrem založení Spolku rodičů.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka informoval o přípravě předání funkcí od stávající ředitelky, ředitelce nové. OŠKS celý proces z pohledu
zřizovatele sleduje a je připraveno k součinnosti.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 374- 16123/17,
(uložen úkol číslo 22414).
RM se seznámila se zápisem č. 7 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ze dne 08.06.2017 ve znění přílohy č. RM 374 - 5/4 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá ST ve spolupráci s
OŠKS dohlédnout na řádné předání agendy ředitelky školy.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/5

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům 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:
Bez připomínek schváleno.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 374- 16124/17
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 374 - 5/5.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/6

Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
Odůvodnění:

Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Bez připomínek schváleno.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 374- 16125/17
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu č. RM 374 - 5/6.
RM 374 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

5.7 Žádost o povolení kulturní akce - doprovodný program WRT 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/7 - Flash Příloha: RM 374 - 5/7 - Flash

RM svým usnesení č. RM 364 - 15643/17 ze dne 30.01.2017 schválila uspořádání koncertu skupiny "Pink Floyd
Revival" na Husově náměstí v sobotu 22.07.2017 od 19:00 do 22:00 hodin v rámci Světového lukostřeleckého turnaje
tělesně postižených. Pořadatel akce nyní podává upřesňující informace. Stavba pódia by měla začít v pátek
21.07.2017 v odpoledních hodinách, odvoz pódia v neděli 23.07.2017. Pódium by mělo být postaveno na vyvýšené
ploše před "vlaštovkami" blíže k zámku. Dovoz pódia bude zajištěn vozidly do 3,5 tuny. Po skončení koncertu ve
22:15 by měl proběhnout ohňostroj do 22:30 hodin.
K rozhodnutí:
Projednat upřesňující informace ke koncertu skupiny "Pink Floyd Revival" na Husově náměstí v sobotu 22.07.2017.
Odůvodnění:
Vyjádření OS: Pokud zůstane dostatek místa k zaparkování pro účastníky obřadu v sobotu dopoledne, tak je to
možné.
Vyjádření OMM: Nemáme námitek.
Vyjádření MP: Akci bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 374- 16126/17,
(uložen úkol číslo 22415).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na koncert skupiny "Pink Floyd Revival", který pořádá Sportovní
klub Nové Město nad Metují z.s. jako doprovodnou akci ke Světovému poháru v lukostřelbě tělesně postižených sportovců,
od pátku 21.07.2017, kdy bude probíhat stavba pódia, do neděle 23.07.2017, kdy se bude bourat a odvážet pódium. RM
souhlasí s uskutečněním ohňostroje v sobotu 22.07.2017 po skončení koncertu, a to v době od 22:15 do 22:30 hodin.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM
346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc se
zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně
odpovídá hlavní pořadatel, tj. Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Branně bezpečnostní den pro školy - vyhodnocení
Identifikace:
V pátek 09.06.2017 se uskutečnil na novoměstském letišti Branně bezpečnostní den pro děti mateřských škol a žáky
základních škol. Poděkování patří Aeroklubu Nové Město nad Metují, z.s., Sboru dobrovolných hasičů Nové Město
nad Metují, MP, předsedovi KKULT a dalším zainteresovaným za uspořádání této akce, které se zúčastnilo cca 1000
dětí a 50 učitelů.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Prouza - s Mgr. Kupkou si k tomu již vše podstatné řekli. Pro příští rok bude dobré svolat předem koordinační
schůzku. Na místě akce byly drobné dopravní zmatky.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 374- 16127/17,
(uložen úkol číslo 22416).
RM vyslovuje poděkování všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úspěšném průběhu Branně
bezpečnostního dne, který se uskutečnil v pátek 09.06.2017 na novoměstském letišti. RM doporučuje pokračovat v této akci
za stejného spolupořadatelství Aeroklubu z.s. a SDH Nové Město nad Metují. RM ukládá OŠKS svolat v rámci přípravy
Branně bezpečnostního dne 2018 pracovní poradu nejpozději týden před konáním akce, na kterou budou pozváni
organizátoři, MP a ředitelé přihlášených škol.
RM 374 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

5.9 Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s.r.o. - doplnění
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 373-16066/17 ze dne 05.06.2017 souhlasila s bezplatným zapůjčením a postavením
krytého pódia na nádvoří novoměstského zámku na letní minifestival "U nás na zámku", který pořádá společnost
Savage Company s.r.o. v sobotu 24.06.2017. Vzhledem k tomu, že na pódiu vystoupí Novoměstská filharmonie, pro
kterou je zastřešené pódium malé, žádá pořadatel akce o zapůjčení a postavení i nízkého pódia tak, jak se staví při
vystoupení Novoměstské filharmonie v sokolovně. Součástí sestavy pódií je i pódium Sokola Krčín, se kterým má
pořadatel dohodnuté zapůjčení, žádá však RM o dovoz a postavení tohoto pódia.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zapůjčení nízkého pódia, zajištění převozu, stavby a odvozu celého komplexu podií.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Postavení dalších podií výrazně prodlouží dobu, kterou potřebují TS k zajištění této akce. Na nádvoří
zámku nejde najet a veškeré díly se do tohoto prostoru musí přenášet ručně. Čas strávený dopravou, montáží,
demontáží a odvozem nám ubírá čas na údržbu města.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Doplňující komentář podal radním Mgr. Kupka - p. Šafr (žadatel a majitel náchodského Swingu) je ochoten TS
poskytnout k výpomoci několik lidí. Radní odsouhlasili usnesení s dovětkem: "…RM souhlasí s nabídnutou výpomocí
ze strany žadatele."
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 374- 16128/17,
(uložen úkol číslo 22417).
RM souhlasí se zapůjčením a postavením nízkého pódia na akci "U nás na zámku", kterou pořádá společnost Savage
Company s.r.o. v sobotu 24.06.2017 na nádvoří novoměstského zámku. RM ukládá TS zajistit dovoz a postavení nízkého
pódia, dovoz a postavení pódia ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Krčín a následný úklid a odvoz obou pódií. RM
souhlasí s nabídnutou výpomocí ze strany žadatele.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 5/10 - Flash Příloha: RM 374 - 5/10 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" informuje RM o podání žádosti o grant z prostředků rozvojového programu MŠMT "Podpora
výuky plavání v základních školách v roce 2017". Finanční prostředky je možno získat na dopravu žáků na výuku
plavání. "ZŠ Komenského" žádá o finanční prostředky na dopravu žáků 3. a 4. ročníku, kteří absolvují plavecký výcvik
v Dobrušce.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitele "ZŠ Komenského" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Debata radních nad tím, kde realizují školy výuku plavání - Dobruška vs. Nové Město nad Metují.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 374- 16129/17
RM bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, o podání
žádosti o grant z prostředků rozvojového programu MŠMT "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017".
RM 374 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 374 - 19.6.2017

Finance

15:50

OF

6.1 Návrh odměn za období 01/17 - 06/17 - Bytová komise
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 6/1 - Flash Příloha: RM 374 - 6/1 - Flash

Návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017 - viz příloha č. RM 374 - 6/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh odměn.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 374- 16130/17,
(uložen úkol číslo 22418).
RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017, ve znění přílohy č.
RM 374 - 6/1.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 6/2 - Flash Příloha: RM 374 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 374 - 6/2.
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. 2 USNESENÍ č. RM 374- 16131/17,
(uložen úkol číslo 22419).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města a majetku v evidenci Centra prevence Mandl ve znění přílohy č. RM
374 - 6/2.
RM 374 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 15.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 374 - 19.6.2017

Různé

15:55

7.1 Veřejná zakázka malého rozsahu - Obnova aktivních prvků
Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/1 - Flash Příloha: RM 374 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Jedná se o IT zakázku, která by měla být zahrnuta do žádosti o dotaci z Výzvy 28 IROP, kterou schválila RM i ZM.
K rozhodnutí:
Určit vítěze a pověřit starostu podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Na základě hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 374- 16132/17,
(uložen úkol číslo 22420).
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Obnovu aktivních prvků nabídku společnosti DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427,
Nové Město nad Metují, IČO: 26012162, za celkovou nabídkovou cenu 547.670 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy
ve znění přílohy č. RM 374 - 7/1.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Veřejná zakázka malého rozsahu - Zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu v rámci výzvy
č. 28 IROP
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/2 - Flash Příloha: RM 374 - 7/2 - Flash

Součást žádosti o dotaci z Výzvy 28 IROP, jejíž podání schválila RM i ZM.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 374- 16133/17,
(uložen úkol číslo 22421).
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise na zakázku Zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu v
rámci výzvy č. 28 IROP jako vítěze nabídku společnosti ICT plus, s.r.o., se sídlem Piletická 486, 500 01 Hradec Králové, IČO:
01384163, za nabídkovou cenu 92.500 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 374 - 7/2. Pro
případ neuzavření smlouvy s uchazečem na 1. místě doporučuje komise uzavření smlouvy s uchazečem na 2. místě
společností Skip Events s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 46505334, za nabídkovou cenu 94.500 vč.
DPH.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Veřejná zakázka malého rozsahu - Komunální technika - mulčovač
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/3 - Flash Příloha: RM 374 - 7/3 - Flash

Mulčovač k velké technice TS.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 374- 16134/17,
(uložen úkol číslo 22422).
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky "Komunální technika - mulčovač" nabídku
společnosti PEKASS, se sídlem Přátelství 987, 104 00 Praha 10, IČO: 41693426, za nabídkovou cenu 180.290 Kč vč. DPH,
a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 374 - 7/3.
RM 374 Schvaluje.

STIS

Stránka 45 z 49

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

7.4 Smlouva na sdružené dodávky elektrické energie
Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/4 - Flash Příloha: RM 374 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Jedná se o smlouvu z veřejné zakázky schválené v RM 373, bod 7/13.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Není nutné čekat na uplynutí lhůty pro podání námitek, všichni účastníci se vzdali práva na podání námitek.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 374- 16135/17,
(uložen úkol číslo 22423).
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Pražská plynárenská a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1, IČO: 60193492 na
sdružené dodávky elektrické energie na období ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018 a pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy č. RM 374 - 7/4.
RM 374 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Smlouva na sdružené dodávky zemního plynu
Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/5 - Flash Příloha: RM 374 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Veřejná zakázka proběhla formou centrálního zadávání, kterou provedla PNT, s.r.o.
K rozhodnutí:
Pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním ST. Doplnil Ing. Maur, MBA.

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 374- 16136/17,
(uložen úkol číslo 22424).
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností CONTE spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, IČO: 00565342, za
nabídkovou cenu 550 Kč bez DPH/1MWh, DPH ve výši 115,50 Kč, částka vč. DPH 665,50 Kč/1MWh a pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 374 - 7/5.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 06.06.2017
Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/6 - Flash Příloha: RM 374 - 7/6 - Flash

Identifikace:

Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 06.06.2017 - viz příloha č. RM 374 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 374- 16137/17
RM bere na vědomí Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 06.06.2017 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů
jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 374 Ukládá.

STIS

Stránka 46 z 49

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 374 - 19.6.2017

7.7 Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu - informační systém městské policie DERIK
Identifikace:
Společnost A-Plus, Jateční 803, 280 00 Kolín 4 je hlavním dodavatelem informačního systému městské policie
DERIK. Tento informační systém v sobě zahrnuje např. deník událostí, evidenci pokut, evidenci strážníků, docházkový
systém a další. Městská policie Nové Město nad Metují (dále jen "MP") používá informační systém DERIK již od roku
2005. V současnosti je ale původní informační systém již zastaralý a není schopen reagovat na nejnovější legislativní
změny, zejm. neumožňuje přístup do základních registrů (např. registr přestupků, registr vozidel apod.). Aktuální
verze informačního systému DERIK navíc nepodporuje nejnovější operační systémy Windows a nedává možnost
lustrací v terénu prostřednictvím mobilních zařízení. Z dlouhodobého hlediska je užívání stávajícího informačního
systému problematické, ne-li nemožné. Nyní však společnost A plus nabízí rozšíření informačního systému Derik,
která v sobě zahrnuje centrální modul propojující systém Derik a mobilní zařízení (telefon, tablet) s přístupem do
všech základních registrů. Cena této aktualizace informačního systému DERIK je 168.795 Kč vč. DPH. Využití
některého z konkurenčních informačních systémů vyvinutých pro potřeby městských policií (MP Manager, VERA) by
znamenalo celkovou změnu systému a tím i vyšší finanční zatížení. Navíc by zde nebyla možnost převodu dat
(evidence událostí, přestupků atd.) ze stávajícího informačního systému DERIK, jejichž využití je pro každodenní práci
strážníků klíčové. S uvedenou částkou je již počítáno v rámci schváleného rozpočtu MP, protože společnost A Plus je
jediným dodavatelem, který může dodat řešení informačního systému MP tak, aby byla zachována všechna stávající
uložená data. Z tohoto důvodu MP žádá RM o udělení výjimky ze zásad města pro zakázky malého rozsahu dle
odstavce VI. - Výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
V současné době používaná verze informačního systému DERIK je již zastaralá a neumožňuje propojení se
základními registry a použití mobilní zařízení pro práci v terénu. Z dlouhodobého hlediska je použití této stávající
verze informačního systému DERIK problematické, ne-li nemožné, neboť nereflektuje na nejnovější legislativní změny
a činí tak překážky v každodenní práci strážníků Městské policie. Společnost A plus, nabídla nové řešení „rozšíření
informačního systému DERIK“, které aplikuje stávající legislativní požadavky vč. rozšíření pro efektivnější práci v
terénu. Toto řešení přinese krom odstranění současných technických potíží i další nové možnosti, které povedou k
vyššímu standardu a vyšší efektivitě práce strážníků MP.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 374- 16138/17,
(uložen úkol číslo 22425).
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle odstavce VI. - Výjimky, výhradní
dodavatel, technické důvody. RM ukládá OI a MP zajistit nákup rozšíření informačního systému městské policie „DERIK“,
aktualizace DERIKA na plnou verzi, 2 licence SW pro mobilní telefony se systémem Android, centrální modul propojující
systém DERIK a mobilní zařízení vč. modulu opravy vložených událostí, společnosti A Plus, Jateční 803, 280 00 Kolín 4, IČO:
12562581, DIČ: CZ6010211812, za cenovou nabídku 168.795 Kč vč. DPH.
RM 374 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Svěření působnosti RM ukládat pokuty - pověření pro OŽÚ
Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/8 Příloha: RM 374 - 7/8

Identifikace:

Svěření působnosti RM ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích - pokuty ukládané za správní delikty podle § 58 odst. 4 zákona o obcích, za porušení povinností stanovených
Nařízením č. 2/2013, kterým se vydává Tržní řád. Působnost bude svěřena Oddělení obecní živnostenský úřad,
Odbor správní Městský úřad Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Svěřit působnost RM ukládat pokuty za správní delikty.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 374- 16139/17
RM s účinností ode dne 15.06.2017 v souladu s § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
svěřuje Oddělení obecní živnostenský úřad, Odbor správní Městský úřad Nové Město nad Metují působnost ukládat pokuty
ve věcech samostatné působnosti obce podle § 58 odst. 4 zákona o obcích za porušení povinností stanovených Nařízením č.
2/2013, kterým se vydává Tržní řád.
RM 374 Pověřuje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.9 Návrh železničního jízdního řádu 2017/2018
Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/9 - Flash Příloha: RM 374 - 7/9 - Flash

Identifikace:

Krajský úřad KHK zaslal městu návrh železničního jízdního řádu 2017/2018 v Královéhradeckém kraji. Ten je zaslán
městu k prostudování a zaslání připomínek. Připomínky je třeba zaslat nejpozději do dne 17.07.2017. Návrh JŘ viz
příloha č. RM 374 - 7/9.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí návrh JŘ a formulovat případné připomínky.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní neměli k návrhu železničního jízdního řádu 2017/2018 žádné připomínky. Usnesení bylo vzato pouze na
vědomí.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 374- 16140/17,
(uložen úkol číslo 22426).
RM bere na vědomí návrh železničního jízdního řádu 2017/2018 ve znění přílohy č. RM 374 - 7/9.
RM 374 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Úprava platu ředitelce MSSS Oáza
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 374 - 7/10 - Flash Příloha: RM 374 - 7/10 - Flash

Dne 31.05.2017 schválila Vláda ČR nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou se navyšují
platové tarify pracovníkům v sociálních službách s platností ode dne 01.07.2017. Pro ředitelku MSSS Oáza platí nově
tabulka dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě. Zřizovatel zařazuje ředitele příspěvkových organizací do platových tříd a platových stupňů podle výše
uvedeného nařízení vlády. Z těchto důvodů je třeba schválit nový platový výměr pro ředitelku MSSS Oáza.
K rozhodnutí:
Schválit nový platový výměr ředitelce MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním TAJ - týkal se celoplošného zvyšování tarifů v oblasti sociálních služeb.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 374- 16141/17,
(uložen úkol číslo 22427).
RM souhlasí se změnou platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Městského střediska sociálních služeb Nové
Město nad Metují v souvislosti se změnou platových tarifů ode dne 01.07.2017.
RM 374 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Podněty radních
Identifikace:
Na závěr jednání RM zazněly jednotlivé podněty radních ve věcech, které nebyly plánovány v programu RM 374.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - drony nad Novým Městem nad Metují, pravidla jejich užívání, oprávnění a omezení - legislativní pozadí.
TAJ prověří a podá informace e-mailem.
Ing. Maur - chybějící označník začátku města ve směru od Přibyslavi nad vodojemem. Zůstal tam pouze sloupek TAJ - předání podnětu TS.
Mgr. Černý - ul. Nádražní, označení a ohrazení propadajícího se chodníku u narušené opěrné zdi pod ním, je to zde
nevzhledné, chtělo by to upravit ohrádky, a dát sem nějaké odrazky. TAJ předá podnět TS.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 374:

16:12

Příští porada bude: RM 375, 3.7.2017, 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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