Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 351
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 351 (ve volebním období 45. zasedání) ze dne: 4.7.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 351 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. A. Vít Lukas
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:38
místostarosta (Město)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:38
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:38
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:38
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:25
majetkoprávní)
architekt (Architekt)
13:55
14:15
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:38
15:38
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:40
16:31
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 351 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 351
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 351 (ve volebním období 45. zasedání) ze dne: 4.7.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 351 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. A. Vít Lukas
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:38
místostarosta (Město)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
radní (Rada města)
13:00
16:38
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:38
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:38
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:38
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:25
majetkoprávní)
architekt (Architekt)
13:55
14:15
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:38
15:38
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:40
16:31
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 351 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 350) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 350 ze dne 20.6.2016 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 351
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 262- 11147/13

Věc : Plnění usnesení č. RM 259 - 11073/13 - Vlastnictví a využití pozemků a objektů v části
areálu bývalých kasáren, které v současnosti nevlastní město

17 290 Vznik úkolu: 18.2.2013

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Tyc
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti ST, MST, OMM, OMP, městského architekta a arch.
Kaplana o možnostech využití pozemků a objektů v části areálu bývalých kasáren, které jsou ve
vlastnictví kraje a o které nemá SPŠ,SOŠ a SOU Nové Město nad Metují zájem.

Plnění:

Jednání proběhlo v několika fázích a výsledkem je doporučení získání pozemků v části areálu
bývalých kasáren do majetku města od Královéhradeckého kraje, který byl osloven a jednání
probíhají. Protože záležitost je složitá a dlouhodobá, závislá na jednání KHK, navrhujeme ji ze
sledování vyřadit.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.

RM 286- 12135/14

Věc : Smlouva o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu

18 268 Vznik úkolu: 3.2.2014

Termín :

19.12.2016

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Rej
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

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

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 19.12.2016 z důvodu: Smlouva bude podepsána až po zahájení
stavebních prací na přístavbě tělocvičny "ZŠ Komenského"..
RM 315- 13273/15

Věc : Usnesení komise KREG č. 2/2015 - zpracování návrhu seznamu památek místního
významu

19 583 Vznik úkolu: 16.2.2015

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, , Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OVRR - státní památkové péči - zpracování návrh seznamu "památek místního
významu" na základě územně-analytických podkladů a konzultací s Národním památkovým
ústavem v Josefově a předložit ho vč. kritérií (viz usnesení č. RM 312-3170/15).

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. OVRR zpracovalo návrh seznamu 120 objektů. Tento
seznam byl následně redukován – byly vyjmuty stavby a objekty v majetku města, pozemky a
objekty městského mobiliáře (pítka, pranýř atd.) V seznamu je v současné době ponecháno 92
položek. Tento seznam byl dne 27. 6. 2016 předložen k projednání Regenerační komisi, která k
němu přijala tato usnesení: 1. Regenerační komise navrhuje zúžit počet objektů architektonicky,
urbanisticky a historicky významných na 60 (vypustit dvorní objekty a kolny). 2. Komise navrhuje,
aby se příspěvek města vztahoval na obnovu vnější části nemovitostí – obvodový plášť –
střechy - komíny, krov, střešní krytina, fasáda a výplně otvorů a dále na statické zajištění. Tento
zúžený seznam bude opakovaně projednán v Regenerační komisi v září 2016.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Zúžení seznamu dle doporučení KREG..

STIS
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RM 326- 13810/15

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

20 131 Vznik úkolu: 3.8.2015

Termín :

10.10.2016

OMM Odbor majetku města,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové
okno), která byla schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů,
neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM
sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k realizaci
akce došlo v roce 2016.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Dotace jsou sledovány, prozatím nebyly objeveny žádné
dotační možnosti. Nové řešení PD nebylo nalezeno. OSN řeší provizorní řešení zatékání.
Obnova střešního pláště ZUS čp.1238 byla zahrnuta do Místního akčního plánu MAS pohoda
venkova.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Projednávání OSN provizorního řešení s
památkáři. Dotace zatím na tento typ akce nebyly vypsány..
RM 330- 13968/15

Věc : Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici

20 281 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci
„Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici“ a schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku
a montáž přístřešku za částku 120.149 Kč bez DPH, tj. 145.381 vč. DPH, ve znění přílohy č. RM
330 - 3/13. RM pověřuje ST podpisem Smlouvy o dílo.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 332- 14075/15

Věc : Žádost na RM - p. K. P. - dopravně bezpečnostní situace v ulici Bratří Čapků

20 432 Vznik úkolu: 26.10.2015

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM projednala žádost p. K. P. a ukládá OMM zajistit realizaci retardérů v ul. Bratří Čapků. RM
ukládá MP zvýšený dohled na provoz v této ulici v zátěžových dobách, tj. okolo 7. hodiny ranní a
4. hodiny odpolední.

Plnění:

Splněno. Stížnost pana Smoly řešena samostatným bodem v RM 350.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 344- 14623/16

Věc : Výjezd do ul. K Cihelně

21 020 Vznik úkolu: 29.3.2016

Termín :

TS Technické služby,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

29.8.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS provést opravu výtluků v povrchu městské komunikace v ul. K Cihelně.

Plnění:

Nebylo dosud realizováno, provádí se opravy ve více zatížených částech města.

Závěr: schválen nový termín: 29.8.2016 z důvodu: Žádost o prodloužení termínu plnění, a to z
kapacitních důvodů..

STIS
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RM 344- 14640/16

Věc : Žádost Spolku rodičů při ZŠ Komenského o zapůjčení pódia

21 029 Vznik úkolu: 29.3.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na zahradě Základní školy
Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, na akci "Komenďácký dolomitman",
který pořádá Spolek rodičů při ZŠ Komenského ve středu 29.06.2016. Spolek rodičů při ZŠ
Komenského bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město nad Metují
nefinanční příspěvek ve výši 7.700 Kč. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého
pódia.

Plnění:

Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14699/16

Věc : Žádost Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s. o zábor veřejného prostranství parkování historických motocyklů

21 093 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

MP Městská policie, MP Městská policie, Nositel: PozL
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje žádost Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s., o bezplatný zábor
veřejného prostranství na Husově náměstí - severní část - „před vlaštovkami“, za účelem konání
akce "FIVA World Motorcycle Rally 2016", a to dne 24.06.2016 od 12:00 do 16:00 hodin.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které budou společně se souhlasem předány pořadateli. RM ukládá MP dohled
nad celou akcí, především v době, kdy se konání akce překrývá s konáním svatebního obřadu.

Plnění:

Splněno, dohled proveden. Akce proběhla bez komplikací.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14719/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s. r. o.

21 106 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí 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 25.06.2016. Společnost Savage Company s.r.o. bezplatným zapůjčením krytého pódia
obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 8.100 Kč. RM ukládá TS
zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.

Plnění:

Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14738/16

Věc : Koupě části pozemku do vlastnictví města v k. ú. Krčín - stezka

21 161 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

15.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. p. č. 38/16 v
k. ú. Krčín a po jeho zajištění připravit návrh darovací smlouvy a ten předložit RM k projednání.

Plnění:

Žádáme o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 15.8.2016 z důvodu: Souhlas vlastníka pozemku byl předán zhotoviteli
GP. Čekáme na potvrzení GP Katastrálním pracovištěm Náchod..

STIS
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RM 347- 14774/16

Věc : Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijskoathénském šplhu

21 195 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s převzetím záštity nad 12. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového
Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 26.06.2016 v
areálu novoměstské sokolovny. RM dále souhlasí s poskytnutím propagačních materiálů pro
oceněné sportovce.

Plnění:

Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14792/16

Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

21 242 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 o prodloužení termínu k dokončení stavby na pozemcích
p. p. č. 686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město nad Metují v Březinkách do dne 31.05.2017.
RM ukládá OMM dále postupovat dle ustanovení platné smlouvy a uzavřených dodatků č. 1 a č.
2.

Plnění:

Splněno - výzvu k úhradě pokuty ze dne 3.6.2016 převzal žadatel dne 13.6.2016.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Zatím smluvní pokutu žadatel neuhradil ani
nepožádal o prodloužení termínu k úhradě smluvní pokuty. Pokud do 1.7.2016 smluvní pokutu
neuhradí, předložíme RM k rozhodnutí podání žaloby k soudu..
RM 349- 14816/16

Věc : Prodej kanalizace a vodovodu z majetku města Ve Vrchovinách

21 269 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat vodovodní řad PVC 90 v délce 165 m a
kanalizační řad PVC DN 300 v délce 163 m na pozemcích p. p. č. 633/1 a 633/2 v k. ú. Vrchoviny
a vodovodní řad PE 90 v délce 68 m a kanalizační řad PVC DN 300 v délce 70 m na pozemcích
p. p. č. 633/1 a 633/2 a 654/10 v k. ú. Vrchoviny. RM požaduje splacení celé kupní ceny
najednou, tj. bez splátek rozložených do období 5 let.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14817/16

Věc : Prodej a pronájem části pozemku ve Vrchovinách - náves

21 270 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

15.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. p. č. 875/9, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití neplodná půda, o výměře 156 m2, p. p. č. 875/4, druh pozemku zahrada, o výměře cca
240 m2 a p. p. č. 875/1, druh pozemku komunikace, způsob využití ostatní komunikace, o
výměře cca 300 m2, vše v k. ú. Vrchoviny dle předložené žádosti a ukládá OMP zveřejnit záměr
města prodat pouze zaplocené části uvedených pozemků dle předloženého návrhu záměru
prodat.

Plnění:

Žádáme o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 15.8.2016 z důvodu: Před zveřejněním záměru je třeba zjistit kupní cenu
za 1 m2 pozemku p. p. č. 875/9 v k.ú. Vrchoviny, protože má výměru cca 60 m2 a cenu nelze stanovit
dle Zásad. Znalecký posudek byl zadán..
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Tisk: 12.7.2016

RM 349- 14820/16

Věc : Prodej podílu 23/33 na pozemku z majetku města u cesty do OÁZY

21 273 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat podíl o velikosti 23/33 na pozemku p. p. č. 681/8 o
výměře 91 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové
Město nad Metují.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14822/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města u bývalého lomu - Spy

21 275 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kroupová
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM uzavřít s p. J. Z. ode dne 01.07.2016 Smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č.
550 o výměře 125 m2 v k. ú. Spy, vedeného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV
10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, za účelem skladování a zpracování dřeva,
skladování stavebních materiálů a jako plocha pod dočasnou stavbou kůlny a za nájemné ve
výši 3 Kč/m2/rok.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14823/16

Věc : Prodloužení smlouvy o výpůjčce KČT - turistická základna na Rezku

21 276 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kroupová
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM uzavřít dodatek č. 2 o prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. p. č. 1193/1
o výměře 4435 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na
LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
ze dne 21.06.2010 a jejího dodatku č. 1 ze dne 25.06.2015, která byla uzavřena na dobu určitou
do dne 21.06.2016, a to o 1 rok do dne 21.06.2017 a to s vypůjčitelem, Klubem českých turistů,
odbor 108306, Nové Město nad Metují, zastoupeným předsedou Ing. Lubošem Hanušem - dle
předloženého návrhu, ve znění přílohy č. RM 349 - 2/17.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14826/16

Věc : Smlouva o výpůjčce pozemku pro stavbu chodníků a zálivů ve Spech

21 278 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 604 o výměře cca 426 m2 v k. ú. Spy,
zapsané na LV č. 154 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, z majetku
Královéhradeckého kraje, ve správě příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého
kraje, ve znění přílohy č. RM 349 - 2/21, vč. koordinační situace stavby chodníků a autobusových
zálivů na silnici III/30821, Spy - Nové Město nad Metují.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.7.2016

RM 349- 14829/16

Věc : Smlouva o dílo - Přístřešky pro autobusové zastávky Malecí a Na Strážnici

21 281 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akce
„Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici“ a „Autobusový přístřešek pro zastávku
Malecí“. RM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž přístřešku za částku 276.389 Kč bez
DPH, tj. 334.431 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1 a.s.,
Bílovice 519, 687 12 Bílovice, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14830/16

Věc : Demolice přístřešku pro autobusovou zastávku Malecí

21 282 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na demolici zděného přístřešku pro autobusovou zastávku Malecí
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04
Hradec Králové, na částku 44.952,71 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/3, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14833/16

Věc : Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace
znečištění, I. etapa“ (MARINE s.r.o.)

21 284 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění
následné údržby v souvislosti s realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/6, mezi městem Nové Město nad Metují a
společností MARINE s.r.o., Řadová 465, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 42197058, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14834/16

Věc : Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace
znečištění, I. etapa“

21 285 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění
následné údržby v souvislosti s realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/7, mezi městem Nové Město nad Metují a
společností IVB solar s.r.o., Zemědělská 1091/3b, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 28768566, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.7.2016

RM 349- 14835/16

Věc : Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - „Stará ekologická
zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“

21 286 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci „Stará
ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa“, mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546,
ve znění přílohy č. RM 349 - 3/8. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14836/16

Věc : VŘ - Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové
Město nad Metují /2

21 287 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a
oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují /2“ z důvodu, že nebyla ve stanovené
lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM ukládá OMM
nové vypsání výběrového řízení.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14837/16

Věc : VŘ - Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského

21 288 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací automaty v Novém
Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského2“ firmě WSA doprava a parkování s.r.o.,
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, za nabídkovou cenu 860.044 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul.
Komenského“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou WSA doprava a parkování s.r.o.,
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/10, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Plnění:

K podpisu smlouvy na dodávku parkovacích automatů dojde po předložení požadovaných
dokladů nejpozději do 15.7.2016.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Musí doložit doklady a vyjádření památkářů do
15.7.2016, pak dojde k podpisu SOD..

RM 349- 14838/16

Věc : VŘ - PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují

21 289 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad
Metují“ z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o
tuto veřejnou zakázku. RM ukládá OMM nové vypsání výběrového řízení.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.7.2016

RM 349- 14840/16

Věc : VŘ - "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují"

21 291 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

4.7.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října,
Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s
nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM ukládá OMM nové vypsání výběrového řízení.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Zápis č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu - projednané podněty - stanoviska k
podnětům
Termín :
Garant :
4.7.2016
21 295 Vznik úkolu: 6.6.2016
ST

RM 349- 14844/16

OMM Odbor majetku města,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

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

Usnesení:

RM projednala ve znění přílohy č. RM 349 - 3/17 stanoviska a informace k podnětům uvedeným
v zápise č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 20.04.2016, bere je na vědomí a
ukládá OMM s nimi seznámit Komisi pro vyváženou dopravu na jejím dalším jednání, které je
plánováno na dne 22.06.2016.

Plnění:

Stanoviska a informace byly předány a projednány na jednání Komise pro vyváženou dopravu
dne 22.06.2016 viz zápis č. 9 v bodě RM 351 – 7/3.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14849/16

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě - VO v ul. Kasárenská

21 299 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

1.8.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje pro stavbu
"Nové Město nad Metují - ulice Kasárenská p. č. 658/3, 653/1, 2075/1, OI.01 Veřejné osvětlení,
k. ú. Nové Město nad Metují - Nové Město nad Metují", ve znění přílohy č. RM 349 - 3/22, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu. SOD byla schválena Zastupitelstvem KHK, nyní byly námi
podepsané SOD odeslány k podpisu hejtmanem.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Vyřizování podpisu hejtmana KHK..
RM 349- 14853/16

Věc : Podnět Ing. Prouzy - rekonstrukce ul. Na Hradčanech / Rezecký most

21 303 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

4.7.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: HofS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM kontaktovat Královéhradecký kraj, respektive SÚS Královéhradeckého kraje, ve
věci zastávek autobusové dopravy u Rezeckého mostu, konkrétně požádat, aby v rámci PD
připravované pro rekonstrukci Rezeckého mostu a rekonstrukci ul. Na Hradčanech, bylo
vyřešeno umístění uvedených autobusových zastávek v obou směrech.

Plnění:

V PD jsou uvedené zastávky řešeny. Splněno (výřez z PD byl ing. Prouzovi zaslán).

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.7.2016

RM 349- 14861/16

Věc : Žádost o výpůjčku, č. p. 427 - zkušebna kapely

21 310 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

4.7.2016

Int: OSN/459

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky volných prostor o celkové výměře cca 36 m2 v
objektu č. p. 427, ul.
Československé armády, st. p. č. 2197 za účelem zřízení zkušebny kapely s podmínkou
vyklizení prostor a odhlučnění
od okolí, které provede žadatel na vlastní náklady.

Plnění:

Splněno. Zveřejněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14874/16

Věc : Řádná valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. pověření ST k hlasování

21 317 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

23.6.2016

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: MinM
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí a 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 dne
23.06.2016.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14875/16

Věc : Vyřazení majetku

21 318 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

30.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města, majetku v evidenci Centra prevence
Mandl, MSSS Oáza a JSDH ve znění přílohy č. RM 349 - 6/5.

Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14906/16

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova

21 369 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s výpůjčkou pozemku jednomu žadateli. V případě zájmu o užívání pozemků p.
p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře cca 275 m2 je
třeba podat žádost za celé SVJ v Klosově ulici č. p. 505 až 507. V případě, že nebude zájem SVJ
o pronájem pozemků je třeba pozemky vyklidit, uvést do původního stavu a umožnit městu
provádět jejich údržbu a dále umožnit vlastníkům údržbu garáží.

Plnění:

Žadatel informován o nesouhlasu RM s výpůjčkou pozemku jednomu žadateli.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Čekáme na reakci SVJ nebo na vyklizení pozemku a
jeho uvedení do původního stavu. Budeme dále sledovat..
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Tisk: 12.7.2016

RM 350- 14907/16

Věc : Žádost SBD Náchod o pokácení stromu u domu v ul. Nad Stadionem č. p. 1312-1314, p. p.
č. 619/20

21 370 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

4.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého u domu v ul. Nad Stadionem č. p. 1312-1314, p.
p. č. 619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : VO a MR v ul. Nábřežní - poplatek za zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 745/1 v
k. ú. Krčín
Termín :
Garant :
4.7.2016
21 371 Vznik úkolu: 20.6.2016
ST

RM 350- 14910/16

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s navýšením položky § 3631, org. 1688 VO a MR ul. Nábřežní - realizace o 2.000
Kč přesunem z položky § 2219 org.1690 Místo pro přecházení v ul. T. G. Masaryka, stavební
úpravy vč. nasvětlení.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14911/16

Věc : PD - přístřešek u "ZŠ Krčín"

21 372 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zpracování "PD na přístřešek nad hlavním vchodem ZŠ Krčín, Nové Město nad
Metují" Ing. Ondřejem Kubalákem, IČO: 87859823, Husitská 124, 549 01 Nové Město nad
Metují, za nabídkovou cenu 23.500 Kč (není plátce DPH). RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi
městem Nové Město nad Metují a Ing. Ondřejem Kubalákem, IČO: 87859823, Husitská 124, 549
01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14912/16

Věc : Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují - DUR

21 373 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zpracovanou projektovou dokumentací pro územní řízení pro stavbu
"Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují" ve znění přílohy č. RM 350 3/5. RM ukládá OMM zajistit propočet předpokládaných nákladů pro případnou realizaci stavby v
režii města.

Plnění:

Splněno, propočet byl radním zaslán.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.7.2016

RM 350- 14920/16

Věc : Z PVO 227 - Zápis č. 5 OV Spy ze dne 02.05.2016 - vybudování zpevněné komunikace z ul.
Na Drahách do ul. Halínská

21 378 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

Garant :

4.7.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Tyc
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zařazením akce "Vybudování zpevněné komunikace z ul. Na Drahách do ul.
Halínská" do Zásobníku investičních akcí města, ze kterého jsou vybírány jednotlivé investiční
akce při přípravě a schvalování investiční části rozpočtu na jednotlivé roky.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14923/16

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města k 31.05.2016

21 381 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Int: OSN/460

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.05.2016 ve znění přílohy
č. RM 350 - 4/1.

Plnění:

Splněno. OSN bere na vědomí usnesení RM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 350- 14924/16

Věc : Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.05.2016

21 382 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Int: OSN/461

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.05.2016 ve
znění přílohy č. RM 350 - 4/2.

Plnění:

Splněno. OSN bere na vědomí usnesení RM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14925/16

Věc : Zápis č. 123 Bytové komise ze dne 08.06.2016

21 383 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Int: OSN/462

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 123 Bytové komise ze dne 08.06.2016, ve znění
přílohy č. RM 350 - 4/3.

Plnění:

Splněno. OSN bere na vědomí usnesení RM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14926/16

Věc : VŘ - Výměna plynových spotřebičů 2016

21 384 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Int: OSN/463

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna plynových spotřebičů
2016“ firmě Jan Renfus, Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, za nabídkovou cenu
202.469 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Jan Renfus, Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, ve znění přílohy č.
RM 350 - 4/4, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno. Smlouva podepsána.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

STIS

Stránka 13 z 45

Tisk: 12.7.2016

RM 350- 14927/16

Věc : Úprava platu ředitelky "DDM Stonožka"

21 385 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje platový postup ředitelky Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují,
Malecí 588 ve znění zdrojového dokumentu č. RM 350 - 5/1. K platovému postupu dochází, v
souladu s platnými mzdovými předpisy, ke dni 01.07.2016. RM pověřuje ST podpisem platového
výměru.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14936/16

Věc : Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského"

21 386 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM byla seznámena s výsledky veřejnoprávní kontroly provedené ve dnech 20.04. – 04.05.2016
kontrolní skupinou vedenou interním auditorem města v Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod. Z důvodu shledaných pochybení schvaluje RM upravený
snížený platový výměr ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod ve znění usnesení k bodu RM 350 - 5/2 a ve výši dle zdrojového dokumentu č. RM 350 5/10. RM pověřuje ST podpisem platového výměru a vytýkacího dopisu, který obsahuje
odůvodnění snížení osobního příplatku.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 350- 14940/16

Věc : Jmenování ředitele/ky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845

21 388 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: Kava
4.7.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 20.06.2016 jmenuje paní Hanu Kavkovou na
pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845, s účinností ode dne 01.08.2016 a pověřuje ST podpisem příslušných dokumentů.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14945/16

Věc : Opakovaná žádost ředitele SPŠ, SOŠ a SOU o odpovědi na otázky ve věci jednání RM o
oblasti školství

21 393 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

4.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM projednala dopis ředitele Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního
odborného učiliště, Nové Město nad Metují, ze dne 13.06.2016, ve znění přílohy č. RM 350 5/19. RM ukládá ST projednat při nejbližší možné příležitosti celou záležitost se zástupci školy.

Plnění:

Schůzka ve škole proběhla, ST bude informovat na jednání RM 351 při projednání "petice" části
pedagogů školy - viz bod 5/11.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.7.2016

RM 350- 14948/16

Věc : Smlouva o spolupráci s ČSOB, a.s.

21 396 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

30.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, ve znění přílohy č. RM 350 - 6/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Plnění:

Smlouva byla uzavřena.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14949/16

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

21 397 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OS Odbor správní,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

4.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za II.
čtvrtletí 2016 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o
počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 350 - 6/4.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14959/16

Věc : Nabídka společnosti Teplo Hranice s.r.o. na koupi společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.

21 401 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
4.7.2016
Poslední kontrola:

Provede:

4.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM bere na vědomí nabídku společnosti Teplo Hranice s.r.o. na koupi společnosti První
novoměstská teplárenská s.r.o. a ukládá ST připravit písemnou odpověď s informací o vzetí
nabídky na vědomí. RM bere na vědomí informaci o postupu obvyklém při prodeji společností,
kdy je nejprve dokončeno jednání s již existujícím zájemcem a následně se případně pokračuje v
jednání se zájemci dalšími. Pouze takto je možné uskutečnit případný prodej způsobem, který
byl zvolen (tj. jednání s konkrétním zájemcem, nikoliv veřejná soutěž).

Plnění:

Splněno - byl odeslán dopis s odpovědí v duchu usnesení RM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 351 - 4.7.2016

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 351 - 4.7.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Koupě pozemku do vlastnictví města - veřejné prostranství u kláštera
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 2/1 - Flash Příloha: RM 351 - 2/1 - Flash

OMM dle usnesení č. RM 347-14746/16 zajistil geometrický plán (dále jen "GP") na oddělení pozemků p. p. č. 353/1 o
celkové výměře 4032 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, a st. p. č.
278/2 o výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici
Komenského a Klosova. Dle GP č. 2062-262/2016 byla oddělena p. p. č. 353/3 o výměře 782 m2. Dle dohody se
starostou města s představenými Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři
(dále jen "MB") byl tento nově vzniklý pozemek nabídnutý městu za částku 120.000 Kč, která vychází ze znaleckého
posudku ze dne 27.01.2016. Kupní cena za 1 m2 dle nabídky MB je 153,45 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s koupí pozemku.
Odůvodnění:
Pro ZM předkládáme opakovaně odůvodnění koupě, se kterými byla RM již seznámena. OVRR: Z hlediska platného a
nově projednávaného ÚP se jedná o rozdílné funkční využití. V platném ÚP je tento pozemek v ploše občanské
vybavenosti. Nový ÚP logicky tento pozemek zařazuje do plochy zeleně veřejné. Domníváme se, že využití současné i
nově navržené jako zeleň veřejná by mělo být zohledněno ve výpočtu ceny pozemku. SPP: Souhlasí, upozorňují na
skutečnost, že nově vzniklé části pozemku budou i nadále součástí kulturní památky. I nadále na ně bude pohlíženo
jako na celek souvisící s kulturní památkou, bez ohledu na vlastnictví jednotlivých pozemků. ORM: Na dotčeném
pozemku je památník „Přátelství“ ve vlastnictví města (dle sdělení OŠKS zde však nejsou pořádány žádné pietní
akce). Z logiky věci by i pozemek okolo takovéhoto památníku měl náležet městu, k čemuž se přiklání i ORM. Návrh v
novém ÚP na změnu z plochy občanské vybavenosti na veřejnou zeleň toto ještě více umocňuje. Vlastnictví tohoto
pozemku však do budoucna přinese pro město finanční náklady na opravu opěrných zídek, které jsou kolem dokola
tohoto pozemku, proto by cena za tento pozemek měla být spíše symbolická. ARCH: Doporučuji využít nabídky ke
koupi navržené části pozemku. Jedná se o část veřejného prostoru, který je vhodné vlastnit. Do budoucna se tím
předejde případným tlakům na jeho zastavění. Již nyní je podle mého názoru mnohými občany tento pozemek vnímán
jako majetek města. Můj názor je, že kupní cena by měla být adekvátní novému návrhu funkčního využití v ÚP veřejná zeleň. K této změně MB nepodali námitku. TS: Vzhledem k tomu, že tyto pozemky stejně udržujeme, tak bude
lepší je vlastnit. V kupní ceně by bylo vhodné zohlednit naši péči v minulých letech. OMP: Cena dle znaleckého
posudku byla stanovena na částku 296.000 Kč za 950 m2, tj. 312 Kč za 1 m2 pozemku. Nabídka MB snižuje kupní
cenu za 1 m2 cca na polovinu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - technický dotaz - přesná výměra pozemku - M. Šulcová - viz nový odměřený pozemek, který vznikl ze
dvou pozemků - my kupujeme 782 m2. Další dotaz na přislíbené opravy kláštera - MST - přislíbeno na září.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 351- 14961/16,
(uložen úkol číslo 21443).
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 353/3 o výměře 782 m2 odděleného geometrickým plánem č. 2062262/2016 z pozemků p. p. č. 353/1 o celkové výměře 4032 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a
rekreační plocha, a st. p. č. 278/2 o výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad
Metují v ulici Komenského a Klosova, vedených na listu vlastnictví č. 2791 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, od vlastníka Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní
bratři, Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, za kupní cenu ve výši 120.000 Kč s tím, že náklady na geometrický plán a návrh
na vklad do katastru nemovitostí uhradí město a kupní cena bude uhrazena do 10 dnů po vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí. Daň z nabytí nemovitostí bude uhrazena dle platného zákona ke dni uzavření kupní smlouvy.
RM 351 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

2.2 Prodej pozemku z majetku města v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 2/2 - Flash Příloha: RM 351 - 2/2 - Flash

Pan P. S. na základě upozornění, že provádí stavební činnost na pozemku města, předložil žádost o odkoupení
pozemku p. p. č. 236/42 o výměře 69 m2 a části pozemku p. p. č. 236/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Krčín z majetku města.
V žádosti uvedl, že je od roku 2013 vlastníkem pozemku p. p. č. 235/8 s objektem na st. p. č. 406. Vytyčení hranice
pozemku po nabytí nemovitosti neprovedl, a to z důvodu jasně vytyčeného pozemku oplocením. V roce 2015/16
provedl rekonstrukci oplocení. Toto nové oplocení přesně kopíruje původní oplocení, což dokládá fotodokumentací viz příloha: žádost + foto, informativní zaměření.
K rozhodnutí:
1/ Souhlasit se zadáním znaleckého posudku a uložit připravit návrh zveřejnění záměru města prodat nebo pouze
pronajmout pozemek; 2/ Zamítnout žádost a trvat na odstranění černé stavby tak, aby nebyla umístěna na městském
pozemku.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů - viz příloha č. RM 351 - 2/2. V případě záměru prodeje je třeba uvést, že je výměra
pozemku větší než 40 m2 a dle Zásad je třeba stanovit kupní cenu znaleckým posudkem, který na pozemek není
zpracován.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse radních nad variantami řešení. Část radních by trvala na okamžitém odstranění černé
stavby, ale nakonec bude umožněn dočasný pronájem a stavba bude rovněž pouze dočasná.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 351- 14962/16,
(uložen úkol číslo 21444).
RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. p. č. 236/42 o výměře 69 m2 a část
pozemku p. p. č. 236/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Krčín z majetku města, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, na dobu 10 let s půlroční výpovědní lhůtou, za účelem
umístění dočasné stavby.
RM 351 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 3, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 351 - 4.7.2016

Rozvoj

13:30

OMM

3.1 PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje - Smlouva o dílo (SOD)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/1 - Flash Příloha: RM 351 - 3/1 - Flash

ZM 114 ze dne 16.06.2016 usnesením č. ZM 114-7440/16 schválilo novou položku rozpočtu 2016 - PD - stavební
úpravy chodníků v ul. 1. máje, schválilo RO - přesun 150 tis. Kč na tuto položku a schválilo výjimku z pravidel pro
zadávání veřejných zakázek a uložilo zadat zakázku přímo vybrané firmě OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01
Vysoké Mýto. ORM předkládá ke schválení SOD na výše uvedenou akci. Celkové náklady na zpracování PD činí
146.410 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit SOD na akci „PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ mezi městem a firmou OPTIMA spol. s r.o.,
Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.
Odůvodnění:
ZM 114 schválilo zadání zakázky výše uvedené firmě za cenu dle předložené nabídky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 351- 14963/16,
(uložen úkol číslo 21445).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/1, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 PD - MSSS Oáza rekonstrukce střechy - Smlouva o dílo (SOD)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/2 - Flash Příloha: RM 351 - 3/2 - Flash

V rozpočtu města na rok 2016 je zařazena akce „PD - MSSS Oáza rekonstrukce střechy“. ORM zaslalo poptávku 4
uchazečům. Obdrželi jsme 2 nabídky. Nejpříznivější nabídkovou cenu 90.750 Kč vč. DPH podala firma TP Atelier,
spol. s r.o., Olešnice 9, 549 41 Červený Kostelec. V rozpočtu města je na akci schváleno 90.000 Kč. Pro zajištění
financování akce je třeba schválit RO 1.000 Kč viz usnesení.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky na akci „PD - "MSSS Oáza rekonstrukce střechy“ firmě TP Atelier, spol. s r.o., Olešnice 9,
549 41 Červený Kostelec, za nabídkovou cenu 90.750 Kč vč. DPH. Schválit SOD na výše uvedenou akci. Schválit
související RO.
Odůvodnění:
V rozpočtu města 2016 je na tuto akci schváleno 90.000 Kč. ORM doporučuje schválit zadání zakázky výše uvedené
firmě, která podala nejpříznivější nabídku a splnila podmínky poptávky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
K projednání byl přizván vedoucí OSN, p. P. Horvat, který odpovídal na dotazy radních a vysvětloval důvody, proč je v
tomto případě třeba otázku rekonstrukce střechy řešit s pomocí PD. Nejde jen o výměny oken, jde o technicky
komplikované řešení a je třeba mít záruku, že to opravdu pomůže.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 351- 14964/16,
(uložen úkol číslo 21446).
RM schvaluje zadání zakázky na akci „PD - MSSS Oáza rekonstrukce střechy“ firmě TP Atelier, spol. s r.o., Olešnice 9, 549
41 Červený Kostelec, za nabídkovou cenu 90.750 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo ve znění přílohy č. RM 351 - 3/2
na výše uvedenou akci a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 1.000 Kč z položky
Chodník v ulici Nádražní - PD, § 2219 org. 1700 na výše uvedenou akci.
RM 351 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

3.3 Stavební úpravy chodníku v ulici 28. října - úprava chodníku a autobusové zastávky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/3 - Flash Příloha: RM 351 - 3/3 - Flash

V rozpočtu města byla schválena položka „Stavební úpravy chodníku a zastávky v ulici 28. října“. Jedná se o úpravy
nivelety chodníku a přemístěné autobusové zastávky provedené v roce 2014 v rámci akce „Stavební úpravy chodníku
v ulici Rašínova a 28. října“, na kterou byly poskytnuty dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Úpravy chodníku byly schváleny na základě žádosti dotčených vlastníků přilehlých nemovitostí. Po schválení rozsahu
úprav byla dopracována projektová dokumentace a aktualizován rozpočet dodavatele. Částka za provedení
stavebních úprav činí 82.578,75 Kč bez DPH, s DPH 21 % 99.920,30 Kč. V současné době je stavebním úřadem
vydáno povolení stavebních úprav a je zažádáno na Státním fondu dopravní infrastruktury o povolení změny stavby. V
tuto chvíli předkládáme ke schválení Smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku ze schválených zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu zachování
záručních podmínek na provedenou stavbu „Stavební úpravy chodníku v ulici Rašínova a 28. října“ a schválit zadání
firmě NOVOSTAV s.r.o., která tuto stavbu prováděla. Schválit smlouvu o dílo na provedení „Stavebních úprav
chodníku a autobusové zastávky v ulici 28. října“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Paní M. Petruželková - s tímto řešením již souhlasí vlastníci sousedících nemovitostí? ORM - ano, souhlasí.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 351- 14965/16,
(uložen úkol číslo 21447).
RM schvaluje výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu zachování záručních podmínek
na provedenou stavbu „Stavební úpravy chodníku v ulici Rašínova a 28. října“. RM schvaluje Smlouvu o dílo na provedení
„Stavebních úprav chodníku a autobusové zastávky v ulici 28. října“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, na částku 99.920,30 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM
351 - 3/3, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město
nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/4 - Flash Příloha: RM 351 - 3/4 - Flash

Na veřejnou zakázku „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“ byla uzavřena SOD s
firmou ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto. Termín ukončení realizace byl konec června 2016.
Prováděcí firma zaslala na město žádost o prodloužení termínu dokončení akce do konce července 2016, z důvodu
změny technologie v pohybu pracovníků a využití lanové techniky (nemožnost postavit lešení), což je časově
náročnější, dále z časově náročného projednávání s pracovníky NPÚ o technologii spárování a také pro poměrně
deštivé počasí v měsíci červnu, které neumožňovalo povrchové úpravy spárovaných ploch. ORM předkládá RM ke
schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad
Metují“ na prodloužení termínu plnění o 1 měsíc.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad
Metují“ a pověřit ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s prodloužením termínu realizace akce.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 351- 14966/16,
(uložen úkol číslo 21448).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad
Metují“, která byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice 129, 566 01
Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.
RM 351 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

3.5 VŘ - „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují / 2“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/5 - Flash Příloha: RM 351 - 3/5 - Flash

Dne 24.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 27.06.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové
Město nad Metují / 2“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek. Byla však podána
pouze 1 nabídka.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky doporučenému uchazeči, schválit SOD, doporučit ST podpis SOD.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

MST - tímto vlastně nebude třeba postupovat podle usnesení ZM, které bylo přijato pro případ, že by se opět
nevysoutěžil dodavatel. Zakázka je komplet, tj. PD i samotná realizace.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 351- 14967/16,
(uložen úkol číslo 21449).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují /
2“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 3.465.111 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují /
2“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění
přílohy č. RM 351 - 3/5, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 VŘ - PD - Chodník v ulici Nádražní, Nové Město nad Metují / 2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/6 - Flash Příloha: RM 351 - 3/6 - Flash

Dne 24.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 29.06.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují / 2“. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek. Byla však podána pouze 1 nabídka.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky doporučenému uchazeči, schválit SOD, doporučit ST podpis SOD.
Odůvodnění:
Byla podána pouze 1 nabídka. V rozpočtu 2016 je na tuto akci schváleno 450 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních se týkala částky schválené na PD - původně 250 tis. Kč a po rozšíření investice na celou ul. Nádražní
(viz rozhodnutí ZM) to bylo zvýšeno na 450 tis. Kč. Dále byla projednávána i otázka předchozího projektu na část
investice - ten je starý cca 9 let.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 351- 14968/16,
(uložen úkol číslo 21450).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují / 2“ firmě Ing. Hynek Seiner, Jana
Zajíce 986, 530 12 Pardubice, za nabídkovou cenu 242.000 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 351 3/6, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 351 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

3.7 VŘ - Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad
Metují /3
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/7 - Flash Příloha: RM 351 - 3/7 - Flash

Dne 29.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a téhož dne se konalo i jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ
František, Nové Město nad Metují /3". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky vybranému uchazeči, schválit SOD, doporučit ST podpis SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 4 nabídky. Na tuto akci bylo v rozpočtu 2016 schváleno 800 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 351- 14969/16,
(uložen úkol číslo 21451).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město
nad Metují /3“ firmě MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 720.792,12 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město
nad Metují /3“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, ve znění
přílohy č. RM 351 - 3/7, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 VŘ - Revitalizace zahrady a zeleně v okolí MSSS OÁZA, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/8 - Flash Příloha: RM 351 - 3/8 - Flash

Dne 29.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a téhož dne se konalo i jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Revitalizace zahrady a zeleně v okolí MSSS OÁZA, Nové Město nad Metují".
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky vybranému uchazeči, schválit SOD, doporučit ST podpis SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky, z toho byla 1 vyřazena z hodnocení. Na akci "Koncepce řešení zahrad u ZŠ Malecí arboretum, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a OÁZY" bylo v rozpočtu 2016 schváleno celkem 150 tis.
Kč. V případě zadání zakázky Revitalizace zahrady a zeleně v okolí MSSS OÁZA, Nové Město nad Metují již na
položce nezbydou finance na zpracování koncepcí zahrad "ZŠ a MŠ Krčín", "MŠ Vrchoviny", "ZŠ Komenského".
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se po delší diskusi shodli v tom, že úpravy zahrady nebudou v současnosti řešeny projektově, navíc vyhodnotili
cenu za tuto zakázku jako neúměrně vysokou. ST uvedl, že budou realizovány pouze závěry schůzky, která k
úpravám zahrady proběhla. Dále byla diskutována otázka cestiček v zahradě a jejich zpevnění tak, aby byly pojízdné
pro invalidní vozíky apod. O tom ale bude třeba diskutovat s vedením Oázy, mají největší přehled o tom, kde a jak by
bylo třeba cestičky vytvořit či zpevnit.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 351- 14970/16,
(uložen úkol číslo 21452).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace zahrady a zeleně v okolí MSSS OÁZA, Nové
Město nad Metují“ z důvodů vysoké nabídkové ceny.
RM 351 Ruší.
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3.9 Žádost o montáž zpomalovacího retardéru
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/9 - Flash Příloha: RM 351 - 3/9 - Flash

Dne 29.06.2016 byla doručena žádost Sportovního kubu Nové Město nad Metují o souhlas s dočasným umístěním
zpomalovacího retardéru pro zakrytí napájecího kabelu pro velkoplošnou TV stěnu v ulici 28. října ve dnech 29.07. a
30.07.2016. V tyto dny se koná mezinárodní atletický mítink Velká cena Nového Města nad Metují - viz příloha č. RM
351 - 3/9.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním zpomalovacího retardéru v ulici 28. října ve dnech 29.07. a 30.07.2016.
Odůvodnění:
OMM a TS s umístěním retardéru souhlasí, pouze je třeba, aby si žadatel zajistil povolení zvláštního užívání a DZ.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 351- 14971/16,
(uložen úkol číslo 21453).
RM souhlasí s umístěním zpomalovacího retardéru pro zakrytí napájecího kabelu pro velkoplošnou TV stěnu v ulici 28. října
ve dnech 29.07. a 30.07.2016 s podmínkou, že žadatel si zajistí veškerá povolení státní správy, která jsou nezbytná k
umístění retardéru.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 VŘ - „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění“
Identifikace:
Dne 29.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek na akci "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město
nad Metují, s návrhem etapizace provádění“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení
nabídek. Ve stanovené lhůtě pro podávání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná obálka s nabídkou uchazeče.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení a vypsat ho neprodleně znovu.
Odůvodnění:
Na akci "Multifunkční objekt Kina 70 - PD + I. etapa realizace" bylo v rozpočtu 2016 schváleno 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 351- 14972/16,
(uložen úkol číslo 21454).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace
provádění“ z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM
ukládá OMM nové vypsání výběrového řízení.
RM 351 Souhlasí.
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3.11 Umístění DZ vedle areálu "ZŠ Malecí" - svislé DZ „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/11 - Flash Příloha: RM 351 - 3/11 - Flash

MP upozornila na časté stížnosti občanů z důvodu stání automobilů na veřejné zeleni mezi "ZŠ Malecí" a přilehlými
garážemi. Řidiči vozidel (vč. ředitelky "ZŠ Malecí") svůj přestupek argumentují tím, že je místo špatně označeno a oni
pak netuší, že se dopouštějí přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství. Vrchní strážník MP zaslal dvě
varianty, jak danou situaci vyřešit. Jednalo se o variantu č. 1 - změna dopravního značení a variantu č. 2 - zřízení
legálního parkoviště. Obě varianty byly projednány se zástupcem DI Náchod, který odsouhlasil variantu č. 1. Ta
spočívá v umístění svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, které by mělo být umístěno na
stožár VO v ul. 28. října a doplněno o DZ č. E13 „Dodatková tabule“ s nápisem „mimo vlastníků a pronajímatelů
přilehlých nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“. Dopravní značení č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“, které je
v současné době umístěno na zmíněném stožáru VO, musí pak být přesunuto o 10 m dále na nový sloupek a
současně stávající DZ č. B28 „zákaz zastavení“ se musí odstranit. Aby byl celý problém vyřešen, musí být umístěno
obdobné značení současně i na vjezdech z ul. Smetanova vedoucích ke garážím. Jedná se o dva vjezdy, na kterých
musí být umístěno svislé DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ vč. dodatkových tabulí č. E13 s nápisem
„mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněn o DZ č. E13
„Dodatková tabule“ s nápisy „mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“ a „mimo vlastníků a
pronajímatelů přilehlých nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“.
Odůvodnění:
Na zřízení legálního parkovacího stání nejsou v rozpočtu města pro tento rok vyhrazeny žádné finanční prostředky a v
těsné blízkosti se nachází dostatek parkovacích míst, např. parkování v ul. Školní či v areálu "ZŠ Malecí". Odhad
nákladů na umístění uvedeného DZ je cca 10 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
I přes obsáhlou a podrobnou diskusi nedostal žádný návrh usnesení potřebný počet hlasů, tzn., že zůstává zde
stávající stav a místo bude radními navštíveno při nejbližším výjezdu RM.

3.12 Otočení jednosměrky v ul. Lomená
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/12 - Flash Příloha: RM 351 - 3/12 - Flash

Na ODSH byl vznesen podnět od p. V. J., který byl následně předán na ORM. Jednalo se o dotaz, zda by na výjezdu z
jednosměrné pozemní komunikace ul. Lomená do ul. Třešňová, který nemá dostatečné rozhledové poměry a navíc v
ul. Třešňová projíždějící automobily jezdí nepřiměřenou rychlostí, bylo možné umístit zrcadlo. Na tomto základě
provedlo ORM místní šetření a dospělo k názoru, že vzhledem k tomu, že problém vznikl kvůli vzrostlým živým plotům
a dřevěnému oplocení, umístění zrcadel by bylo příliš nákladné a bezpředmětné. Po uvážení dané situace vznikl
návrh na otočení jednosměrného provozu, neboť v místě vjezdu do jednosměrné ulice jsou rozhledové poměry
znatelně lepší (viz fotodokumentace v příloze č. RM 351 - 3/12). Během místního šetření však proběhl rozhovor s
obyvatelem žijícím v této ulici, který uvedl, že s danou situací nikdy problém neměl. Po telefonní konzultaci se
zástupcem DI Náchod se došlo k závěru, že směr jednosměrky je v daném místě od pradávna a vychází z požadavku
vlastníka komunikace (města). Změna jejího směru tedy záleží na našem rozhodnutí, ale nese s sebou i složitý
proces, jako je např. obeznámení obyvatel o daném záměru apod.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s otočením směru jednosměrné komunikace ul. Lomená na základě podnětu p. V. J. a místního šetření.
Odůvodnění:
ORM k otočení směru nemá připomínky. MP: Změna směru jízdy je sama o sobě značně riziková a zejména s
ohledem na dlouhodobou funkčnost stávajícího opatření, bych nedoporučoval změnu. Úsek bych doporučil osadit
zrcadlem.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 351- 14973/16,
(uložen úkol číslo 21455).
RM nesouhlasí s otočením směru jednosměrné komunikace ul. Lomená, navrženým na základě podnětu p. V. J. a místního
šetření.
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3.13 Umístění DZ před vývěskami ve Vrchovinách - svislé DZ „Zákaz zastavení“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/13 - Flash Příloha: RM 351 - 3/13 - Flash

Na základě žádosti z jednání OV Vrchoviny ze dne 24.05.2016 (bod 2/8) o umístění zákazu stání či vodorovného
značení zákazu stání před obecními vývěskami z důvodu bezpečnosti chodců (dětí) došlo k místnímu šetření, kde
bylo zjištěno, že přibližně 90 m před kruhovým objezdem se nachází stávající svislé dopravní značení č. B29 „Zákaz
stání“, které je čitelné a platné v celém úseku, až po již zmíněný kruhový objezd. Situace však byla projednána se
zástupcem DI Náchod. Ten navrhl umístit pod stávající svislé dopravní značení č. A4 „Pozor, kruhový objezd“
nacházející se před vývěskami na samostatném sloupku další svislé dopravní značení č. B28 „Zákaz zastavení“.
Zároveň však upozornil, že umístění této svislé DZ je nadbytečné, neboť parkující lidé se svým parkováním před
vývěskami dopouštějí přestupku. Jedná se tedy spíše o záležitost MP.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s doplněním dalšího svislého DZ č. B28 „Zákaz zastavení“ před vývěskami ve Vrchovinách z důvodu
bezpečnosti chodců, zejména dětí, chodících tudy ze školy.
Odůvodnění:
V úseku před vývěskami ve Vrchovinách nyní nevede chodník ani po jedné straně, po kterém by chodci (děti) mohli
chodit. Z důvodu jejich bezpečnosti je nutné tuto situaci vyřešit umístěním svislého DZ nebo kontrolami konanými MP.
Odhad nákladů na umístění uvedeného DZ je cca 1.700 Kč. MP: Doporučuji v místě instalaci dopravního značení č.
B29, neboť řidiči svislé dopravní značení respektují mnohem více než obecnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích. MP přistoupí k častějším kontrolám dotčeného úseku.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 351- 14974/16,
(uložen úkol číslo 21456).
RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ před vývěskami ve Vrchovinách z důvodu zvýšení
bezpečnosti chodců (dětí). RM ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa“
(ČR - Státní pozemkový úřad)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/14 - Flash Příloha: RM 351 - 3/14 - Flash

V rámci projektu „Stará ekologická žádost - sanace znečištění, I. etapa“ je nutné zajistit dohody s vlastníky dotčených
pozemků o provádění sanačních prací a o zajištění vstupu na jejich pozemky. Upravení majetkoprávních vztahů je
požadavkem Operačního programu Životní prostředí, do kterého je předkládána žádost o dotaci.
K rozhodnutí:
Schválit dohodu, pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 351- 14975/16,
(uložen úkol číslo 21457).
RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/14, uzavíranou s
Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. RM pověřuje ST
podpisem této dohody.
RM 351 Schvaluje.
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3.15 „Zateplení BD č. p. 44-47 v ulici T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/15 - Flash Příloha: RM 351 - 3/15 - Flash

Na základě výběrového řízení bylo v lednu 2016 zadáno zpracování PD na akci „Zateplení BD č. p. 44-47 v ulici T. G.
Masaryka“, Nové Město nad Metují. PD zpracovala firma PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22
Nový Hrádek. Obsáhlý a podrobný obsah "Identifikace" vložen do přílohy č. RM 351 - 3/15.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup s ohledem na vyšší náklady na „Zateplení BD č. p. 44-47 v ulici T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují“, než se předpokládalo.
Odůvodnění:
S ohledem na vyšší náklady na zateplení než se předpokládalo, je třeba stanovit další postup. ORM doporučuje
podat žádost o dotací do nové výzvy, která předpokládá lepší podmínky a zahájit výběrové řízení na dodavatele
zateplení, z kterého vzejde reálná cena na realizaci a poté může být předloženo do ZM k dalšímu rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o tom, zda jsme dostali dotaci, bude cca do 6 měsíců od podání žádosti, tak není
možné provést realizaci v roce 2016.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V rámci obsáhlé diskuse byly vysvětleny důvody, proč nedojde k realizaci této velké investice v letošním roce, jak bylo
původně v plánu a proč bude podána žádost o dotaci do následující vyhlášené výzvy. Radní se shodli, že plánované
finance schválené na tuto akci, zůstanou v rozpočtu a budou využity na tuto důležitou investici v příštím roce.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 351- 14976/16,
(uložen úkol číslo 21458).
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Zateplení BD č. p. 44-47 v ulici T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ do
nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na zateplování bytových domů a ukládá OMM po
podání žádosti o dotaci zahájit práce na zadávacím řízení pro výběr dodavatele na tuto akci.
RM 351 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Zápis č. 2/2016 z Regenerační komise ze dne 27.06.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/16 - Flash Příloha: RM 351 - 3/16 - Flash

ORM předkládá RM na vědomí zápis č. 2/2016 z Regenerační komise ze dne 27.06.2016 ve znění přílohy č. RM 351 3/16.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis a případně stanovit úkoly na základě přijatých usnesení KREG, a to v dalších
samostatných bodech.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 351- 14977/16
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2016 z Regenerační komise ze dne 27.06.2016 ve znění přílohy RM 351 - 3/16.
RM 351 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 351 - 4.7.2016

3.17 Usnesení Regenerační komise č. 6 a 7/2016 ze dne 27.06.2016
Identifikace:
Na zasedání Regenerační komise ze dne 27.06.2016 byla přijata usnesení č. 6/2016 a 7/2016, která se týkala
seznamu hodnotných nemovitostí v Novém Městě nad Metují a vytvoření finančního fondu, ze kterého by byla na tyto
nemovitosti městem poskytována podpora. Usnesení č. 6: Regenerační komise navrhuje zúžit počet objektů
architektonicky, urbanisticky a historicky významných na 60 (vypustit dvorní objekty a kolny), usnesení č. 7/2016:
Komise navrhuje, aby se příspěvek města vztahoval na obnovu vnější části nemovitostí - obvodový plášť - střechy komíny, krov, střešní krytina, fasáda a výplně otvorů a dále na statické zajištění. Již zpracovaný seznam, je třeba
upravit.
K rozhodnutí:
Uložit OMM upravit Seznam hodnotných nemovitostí a pravidla pro poskytování dotace městem dle přijatých usnesení
č. 6/2016 a 7/2016 Regenerační komisí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 351- 14978/16,
(uložen úkol číslo 21459).
RM ukládá OMM ve spolupráci s OVRR upravit Seznam hodnotných nemovitostí v Novém Městě nad Metují a zúžit počet
objektů architektonicky, urbanisticky a historicky významných na 60 ks (vypustit dvorní objekty a kolny) a upravit návrh
pravidel pro poskytování dotace městem tak, aby se příspěvek města vztahoval jen na obnovu vnější části nemovitostí
(obvodový plášť, střechy, komíny, krov, střešní krytina, fasáda a výplně otvorů) a dále na statické zajištění.
RM 351 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Usnesení Regenerační komise č. 8/2016 ze dne 27.06.2016
Identifikace:
Dalším z usnesení ze zasedání Regenerační komise ze dne 27.06.2016 bylo usnesení komise č. 8/2016: Komise
doporučuje RM umístění plakátovacího zařízení buď do prostoru, kde je nyní nový turistický rozcestník, křížení ulic
Komenského a Sokolská (pokud se dá prostorově umístit), nebo v prostoru ulice Komenského mezi hotelem
Rambousek a náměstím Republiky.
K rozhodnutí:
Projednat návrh KREG.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Po delší diskusi k návrhu KREG na umístění plakátovacího zařízení (přizván ARCH) se radní shodli pouze vzít návrh
na vědomí - ani jedno z navrhovaných míst neplní účel pro návštěvníky Husova náměstí. Bude nadále jednáno.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 351- 14979/16
RM bere na vědomí návrh Komise regenerační na přemístění mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí.
RM 351 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 351 - 4.7.2016

3.19 Žádost pí D. k realizaci kanalizační přípojky na p. p. č. 2288/1
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/19 - Flash Příloha: RM 351 - 3/19 - Flash

Dne 16.06.2016 podala pí D. žádost o vyjádření města, jakožto vlastníka pozemku p. p. č. 2288/1 - ostatní plocha
(ostatní komunikace), k realizaci kanalizační přípojky pro dům. Předložená PD byla vypracována firmou Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. a její celková délka nacházející se na pozemku města je cca 30 m.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s realizací kanalizační přípojky na p. p. č. 2288/1. Ne/souhlasit s ošetřením nově vybudované přípojky
věcným břemenem a požadovat po majiteli přípojky nést náklady na geometrický plán. Ne/souhlasit se spoluúčastí
města na rekonstrukci této účelové komunikace dodáním materiálu - štěrk a písek.
Odůvodnění:
Žadatelka žádá o zřízení kanalizační přípojky pro dům, ve kterém žije pí Z. S pí Z. a p. M. v současné době město řeší
spor o parkování. Z toho důvodu je zapotřebí tomuto souhlasu věnovat zvýšenou pozornost.
OŽP dne 07.06.2016 vydalo k této projektové dokumentaci souhlasné souhrnné stanovisko a nemá k uvedenému
záměru připomínek, neboť kanalizaci v tomto případě nelze řešit jiným způsobem.
OMP požaduje, aby vlastník přípojky zaměřil její polohu a nechal ji zanést do digitální technické mapy města. Dále
upozorňuje, že by město mělo rozhodnout, zda nově vybudovanou přípojku ošetřit věcným břemenem - služebnost
vedení sítě za úplatu a náklad na geometrický plán.
Současně TS upozorňují, že vzhledem ke stávajícímu stavu účelové komunikace, která je nyní v dezolátním stavu,
nebude možné ji uvést po realizaci kanalizační přípojky zpět do původního stavu. Vhodným řešením by bylo řešit
rekonstrukci povrchu pokládkou ze zámkové dlažby s dostatečným podsypem v celé šíři komunikace za spoluúčasti
města, např. dodáním materiálu, jako je štěrk a písek. Účelová komunikace má rozměr cca 30 m x cca 2,6 m, tj. cca
78 m2. Předpokládané náklady na provedení rekonstrukce jsou vzhledem k jejímu rozměru odhadnuty na cca
195.000 Kč (z čehož město by mohlo např. dodat materiál za cca 40.000 Kč). V současné době však nemá město pro
tento záměr vyhrazené finanční prostředky. Zároveň je nutné, v případě položení zámkové dlažby, aby byla tato
účelová komunikace vhodně odvodněna. ORM navrhuje souhlasit se spoluúčastí města na rekonstrukci komunikace
v celé šíři dodáním materiálu - štěrk a písek.
ODSH a OVRR jakožto správní orgány se mohou vyjádřit až na základě jim předložených patřičných žádostí a po
předložení předchozího souhlasu města, jakožto vlastníka pozemku.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o možné součinnosti města při úpravách povrchu komunikace, která je ve vlastnictví města.
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 351- 14980/16,
(uložen úkol číslo 21460).
RM souhlasí s výstavbou kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví města, p. p. č. 2288/1, s tím, že provedení úprav
povrchu komunikace po dokončení kanalizační přípojky, bude realizováno v koordinaci s městem.
RM 351 Souhlasí.
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3.20 Stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most
Identifikace:
Během rekonstrukce Sepského mostu bylo zjištěno, že plánované umístění stožárů pro nasvětlení předmostí
Sepského mostu nelze realizovat na navrhovaném místě, tj. vedle opěrné zdi. V této části probíhá trasa kabelových
vedení jednotlivých správců sítí - jiné umístění a množství, než bylo v jednotlivých vyjádřeních zaneseno. S touto
skutečností byla vyvolána nutnost hledání nového řešení umístění stožárů, se kterým budou spojeny vícenáklady.
Umístění podél silnice I/14 je možné pouze 1 m od obrubníku, tím by však byl stožár umístěn uprostřed chodníku. Po
delším projednání v RM dne 09.05.2016 byl zadán úkol zadat zpracování PD s úpravami chodníku, římsy a zábradlí
na Sepském mostě. Byly poptány 2 firmy, firma, která zpracovala projekt na rekonstrukci Sepského mostu a dále pak
chodníku v ulici Na Táboře (MDS projekt s.r.o.) a místní projektant (p. Vondřejc). Místní projektant pak z důvodu
vytíženosti cenovou nabídku nezpracoval. Na kontrolním dnu byl zadán úkol hlavnímu projektantovi (MDS projekt
s.r.o.), aby zpracoval rozpočet pro stavební úpravy chodníku, který byl následně předán prováděcí firmě k ocenění.
Rozpočet byl zpracován ve třech variantách řešení.
1. varianta - částka 355.456,90 Kč vč. DPH
- provedení chodníkových obrub ve stejné výši - 8 cm, úprava vodícího pásku (náhrada stávajícího pásku živicí), římsy
ze železobetonu pouze v místech umístění sloupů, chodník ze zámkové dlažby - zábradlí zůstane ponecháno stávající
2. varianta - částka 1.290.779,60 Kč vč. DPH
- provedení chodníkových obrub v normové výšce 15 cm, úprava vodícího pásku (náhrada stávajícího pásku živicí),
římsa ze železobetonu v celé délce, chodník ze zámkové dlažby, nové zábradlí v délce 55 m
3. varianta - částka 928.601,51 vč. DPH
- provedení chodníkových obrub v normové výšce 15 cm, úprava vodícího pásku (náhrada stávajícího pásku živicí),
římsa ze železobetonu v pouze v části umístění sloupů VO, chodník ze zámkové dlažby, nové zábradlí v délce 55 m.
Z ŘSD ČR máme k dispozici informaci, že v roce 2017 proběhne oprava živičného krytu v ulici Českých bratří v části
od ukončení dlažby pod náměstím až po dokončenou část u Sepského mostu, to by znamenalo, že část plochy, která
nahrazuje vodící pásek na předmostí Sepského mostu, kterou bude hradit město, bude znovu vybourána a v příštím
roce znovu provedena kompletně s celou šíří komunikace. Podrobnější rozsah úprav opravy živičného povrchu není
znám. V současné době je zadáno zpracování PD vč. diagnostiky stávajícího stavu. Cena za provedení vodícího
pásku činí cca 28.000 Kč vč. DPH. Zástupcem ŘSD ČR bylo přislíbeno, že projedná, aby v délce rekonstruovaného
chodníku a výměny obrubníků městem by zrealizovali obměnu asfaltového krytu po křižovatku u DSP už letos, při
jedné akci s akcí mostu a VO a chodníku.
K rozhodnutí:
Zvolit přijatelnou variantu provedení a zvážit, jestli by bylo vhodnější přesunout akci do roku 2017 v koordinaci s
opravou živičného povrchu v ulici Českých bratří.
Odůvodnění:
ORM s ohledem na to, že nebylo v rozpočtu počítáno s takovouto rekonstrukcí chodníku a zábradlí, tak z
ekonomického hlediska doporučuje realizaci varianty č. 1. Z hlediska technického, estetického, bezpečnostního a
doby životnosti by však byla lepší varianta č. 2. Pro realizaci varianty č. 1 bude třeba provést rozpočtové opatření ve
výši 120 tis. Kč. V pondělí 04.07.2016 by nám mělo být sděleno, zda ŘSD ČR provede rekonstrukci komunikace až po
křižovatku k DPS. Tím by se nemusela přesouvat realizace do příštího roku, nebo by se nemuseli opětovně bourat
nově vybudované vodící proužky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radním bylo vysvětleno, o jaký úsek se jedná, tj. co nebylo v rámci této investice řešeno. Jde o součinnost s ŘSD ČR
při realizaci plánované obnovy povrchu komunikace před mostem.
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 351- 14981/16,
(uložen úkol číslo 21461).
RM souhlasí s tím, aby stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most byly zrealizovány dle varianty č. 1, a to
v letošním roce. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun 120 tis. Kč z položky Chodník v ul. Nádražní - PD, § 2219 org.
1700 na položku VO Sepský most - realizace, § 3631, org.1688.
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3.21 Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/21 - Flash Příloha: RM 351 - 3/21 - Flash

ZM 113 dne 21.04.2016 usnesením č. ZM 113-7413/16 schválilo novou investiční akci „Oprava asfaltového krytu v ul.
Nábřežní“ v rozpočtu 2016. Obsáhlý a podrobný obsah "Identifikace" vložen do přílohy č. RM 351 - 3/21.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vícepracemi na akci „Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní" ve výši 167.496 Kč vč. DPH.
Ne/souhlasit s RO navýšení položky rozpočtu § 2212, org.1722 Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní přesunem z
položek: z § 2219 org. 1701 Parkovací automaty 90 tis. Kč, § 2219 org. 1700 Chodník v ul. Nádražní - PD 80 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem ke stávajícímu stavu komunikace je pro vytvoření rovného povrch asfaltového krytu a k zajištění jeho
bezproblémové funkce dle vyjádření dodavatele nutné vyrovnání provést. OMM doporučuje schválení víceprací.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST a MST vysvětlili výsledky schůzky na místě, kde zazněly dostatečné argumenty odůvodňující vícepráce.
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 351- 14982/16,
(uložen úkol číslo 21462).
RM souhlasí s vícepracemi na akci „Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní" ve výši 167.496 Kč vč. DPH. RM souhlasí s
rozpočtovým opatřením - navýšením položky rozpočtu § 2212, org. 1722 Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní přesunem z
položek: z § 2219 org. 1701 Parkovací automaty 90 tis. Kč, § 2219 org. 1700 Chodník v ul. Nádražní - PD 80 tis. Kč.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.22 Nařízení města č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území
města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/22 - Flash Příloha: RM 351 - 3/22 - Flash

Usnesením č. ZM 114-7434/16 bylo ZM seznámeno s návrhem Nařízení č. 5/2016 o placeném stání na vymezených
úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují a návrhem Ceníku parkovného, vše v
upraveném znění přílohy č. ZM 114 - 4/1 dle schválených návrhů přednesených na ZM 114.
OMM překládá do RM 351 zpracované a po ZM upravené nařízení (článek 3 - doba zpoplatnění stání) na zpoplatnění
Husova náměstí a části ul. Komenského (2 veřejná parkoviště - před bankami a před městskou knihovnou) ve formě
Nařízení č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad
Metují. Nařízení je předloženo ke schválení s nabytím účinnosti ode dne 01.09.2016. Nařízení č. 5/2016 zároveň
nahrazuje Manuál pro parkování na Husově náměstí z roku 2013.
K rozhodnutí:
Schválit Nařízení č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací.
Odůvodnění:
Nařízení bylo projednáno s obyvateli a podnikateli z Husova náměstí, v předchozí RM a na samotném jednání ZM a
konzultováno na KÚ.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 351- 14983/16,
(uložen úkol číslo 21463).
RM vydává Nařízení města č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové
Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 351 - 3/22.
RM 351 Vydává.
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3.23 Ceník placeného stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/23 - Flash Příloha: RM 351 - 3/23 - Flash

V souvislosti s vydáním Nařízení č. 5/2016 je nutné stanovit ceny parkování a parkovacích karet, které nemohou být
součástí samotného nařízení.
K rozhodnutí:
Schválit Ceník placeného stání na vymezených úsecích místních komunikací.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

OMM - bylo zpracováno dle doporučení přijatých v ZM.
K Čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 351- 14984/16
RM schvaluje Ceník placeného stání na úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují vymezených
Nařízením č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují
ve znění přílohy č. RM 351 - 3/23.
RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.24 Zápis č. 9 z jednání Komise pro vyváženou dopravu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/24 - Flash Příloha: RM 351 - 3/24 - Flash

RM je předkládán zápis č. 9 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 22.06.2016.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z jednání Komise pro vyváženou dopravu. Rozhodnout, co dál s podněty.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení: Ing. Dagmar Kavanová Referentka Odbor správy úřadu
Z podrobnějšího projednání:
Radní se v diskusi zabývali podnětem komise k propojení stezky, která vede z ulice Havlíčkova do ulice Elektrárenská
tak, aby mohla bezpečně sloužit pro cyklisty. Radní se shodli, že zástupce OMM seznámí komisi na její příští schůzce
se stanoviskem TS k možným úpravám povrchu této stezky.
K Čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 351- 14985/16,
(uložen úkol číslo 21464).
RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 22.06.2016 a bere tento zápis na vědomí,
ve znění přílohy č. RM 351 - 3/24. RM ukládá OMM seznámit komisi na jejím příštím zasedání se stanoviskem TS k
navrhovaným úpravám stezky mezi ulicí Havlíčkova a Elektrárenská tak, aby mohla sloužit cyklistům.
RM 351 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.25 VO v ul. Kasárenská - Smlouva o právu provést stavbu č. 1/162016/VO
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/25 - Flash Příloha: RM 351 - 3/25 - Flash

Pro realizaci investiční akce s názvem „VO v ul. Kasárenská“ na pozemcích p. p. č. 653/1, 659/2 a 2075/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují, je zapotřebí uzavřít s vlastníkem pozemků - Královéhradecký kraj, se sídlem: Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové, Smlouvu o právu provést stavbu č. 1/162016/VO. Smlouva vč. situace montáže viz
příloha č. RM 351 - 3/25.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu č. 1/162016/VO.
Odůvodnění:
Bez souhlasu vlastníka pozemku nelze zrealizovat investiční akci.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 25 USNESENÍ č. RM 351- 14986/16,
(uložen úkol číslo 21465).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. 1/162016/VO mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým
krajem z důvodu realizace investiční akce s názvem „VO v ul. Kasárenská“ na pozemcích p. p. č. 653/1, 659/2 a 2075/1 v k.
ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/25. RM pověřuje ST k podpisu této smlouvy.

STIS

RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.26 Podnět ze zápisu OV Vrchoviny - zaplavování pozemku při deštích
Identifikace:
K zápisu z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 24.05.2016 zadala RM úkol TAJ projednat podněty s
odbornými útvary, operativní a jednodušší záležitosti řešit přímo a věci, které si vyžadují významnější finance či
postupy, které je nutno schválit v RM, pak předkládat do RM k posouzení a případnému rozhodnutí. Jeden z podnětů
se týkal žádosti, kterou vznesl na OV vlastník pohostinství, konkrétně žádost o úpravy kanalizační vpusti. V PVO byl
zadán úkol: "VO ukládá TS prověřit možnost úpravy kanalizační vpusti před č. p. 48 a případně zajistit takové její
úpravy, aby při deštích nedocházelo k zaplavování objektu pohostinství. O výsledku informovat předsedkyni OV
Vrchoviny." Zjištění TS: Komunikace a dešťová vpusť je ve vlastnictví KHK. Jediné řešení spočívá v osazení silničních
obrubníků v délce cca 13 m, odfrézování cca 30 m2 živičného krytu a zaasfaltování v takovém spádu, aby voda
stékala do další vpusti. Z těchto důvodů by tedy majitel pohostinství měl tento zásah požadovat po majiteli
komunikace, tj. po SÚS KHK. Dále bylo zjištěno, že na pozemku vedle pohostinství, kam v současnosti při deštích
stéká voda, provádí vlastník pohostinství zadláždění této plochy. Je tedy otázkou, zda po těchto úpravách dojde k
přespádování vody dál po komunikaci směrem dolů.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace TS o možnostech řešení. Rozhodnout, zda se město bude nějak angažovat v žádosti
směřované na vlastníka komunikace, aby zajistil lepší jímání vod při deštích do kanalizačních vpustí, nebo zda toto
bude věcí žadatele - majitele objektu pohostinství.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Po diskusi se radní shodli, že současný stav si musí řešit především vlastník té nemovitosti, komunikace není města,
ale město je připraveno k součinnosti při jednání s KHK.
K Čl. 3. 26 USNESENÍ č. RM 351- 14987/16,
(uložen úkol číslo 21466).
RM bere na vědomí informace TS k žádosti o úpravy kanalizační vpusti, kterou vznesl prostřednictvím OV Vrchoviny (viz
zápis z 2. jednání OV ze dne 24.05.2016) vlastník pohostinství ve Vrchovinách. RM ukládá ST prověřit možnosti součinnosti
města s žadatelem při řešení tohoto problému.
RM 351 Ukládá.

STIS
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3.27 Umístění DZ v ul. Československé armády (v úseku od ul. U Lípy po ul. Sadová) - svislé DZ „Zákaz
zastavení“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 3/27 - Flash Příloha: RM 351 - 3/27 - Flash

V RM 349 - 3/19 ze dne 06.06.2016 bylo řešeno umístění svislého dopravního značení č. B28 „Zákaz zastavení“ v ul.
Československé armády (silnice III/014 22) v úseku od ul. U Lípy po ul. Sadová z důvodu zvýšení bezpečnosti a
přehlednosti silničního provozu. Na tento problém bylo město upozorněno po pochůzce MP s občanem p. P. RM
souhlasila s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“, co nejblíže ke křižovatce. Záležitost byla tedy
projednána přímo na místě se zástupcem DI Náchod, který jednoznačně sdělil, že začátek platnosti této značky nelze
umístit blíže k ul. Pod Lipami, neboť DZ může být umístěno 5 m od křižovatky a současně poznamenal, že auta nesmí
ze zákona v této vzdálenosti parkovat. Poukázal však na další možný problém, kdy by neumožnění parkování
automobilů v těchto místech vynutilo přesun parkujících automobilů směrem k bývalým kasárnám. Z tohoto důvodu
zástupce DI Náchod navrhuje projednat umístění stejné dopravní značky č. B28 „Zákaz zastavení“ pod křižovatku s ul.
Sadová, která bude platit po křižovatku s ulicemi Dukelská a Kasárenská a zabrání tak dalšímu nežádoucímu
parkování vozidel. Z přiložené fotodokumentace je patrné, že k tomuto parkování v řešeném úseku již v současné
době dochází.
Pro stvrzení zákazu zastavení, který vyplývá již ze zákona, lze do 5 m od hranice křižovatky použít pro zdůraznění
vodorovné dopravní značení č. V 12b „Zákaz zastavení“ (žlutá čára). To může být vyznačeno těsně u obrubníku, nebo
na něm.
K rozhodnutí:
Souhlasit s doplněním dalšího svislého DZ č. B28 „Zákaz zastavení“ v ul. Československé armády v úseku od ul.
Sadová po křižovatku s ulicemi Dukelská a Kasárenská, a to jak z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, tak
z důvodu předpokládaného přesunu parkujících vozidel.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 27 USNESENÍ č. RM 351- 14988/16,
(uložen úkol číslo 21467).
RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ v ul. Československé armády a to v úseku mezi ul.
Sadová a ulicemi Dukelská a Kasárenská ve směru k bývalým kasárnám, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a
zabránění nežádoucího přesunu parkujících vozidel. RM ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a Stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
RM 351 Souhlasí.

STIS
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Správa nemovitostí

15:25

OMM

4.1 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání
(Int.: OSN/464)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu haly HARD na st. p. č. 378/2 v celkovém rozsahu 117
m2. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 450 Kč/m2/rok. Zveřejněný záměr bude přiměřeně inzerován v
tisku a realitních webových portálech.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Jedná se o volný nebytový prostor, který byl již jednou nabízen k pronájmu. V prvním kole nebyla podána žádná
nabídka.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 351- 14989/16,
(uložen úkol číslo 21468).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu haly HARD na st. p. č. 378/2 v celkovém
rozsahu 117 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální
nabídkové ceny na 450 Kč/m2/rok. RM souhlasí s přiměřenou inzercí.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání
Identifikace:

(Int.: OSN/465) Zdroj. dokum.: RM 351 - 4/2 - Flash Příloha: RM 351 - 4/2 - Flash

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu MSSS Oáza na st. p. č. 2260 v celkovém rozsahu 21
m2. Jedná se o provozovnu kadeřnictví. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 500 Kč/m2/rok za pronájem
prostor a 2.500 Kč/rok za pronájem mobiliáře. Zveřejněný záměr bude přiměřeně inzerován v tisku a realitních
webových portálech.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Jedná se o volný nebytový prostor, který byl již jednou nabízen k pronájmu. V prvním kole nebyla podána žádná
nabídka. Při dalším jednání projevila o prostor škola SPŠ a SOU Nové Město nad Metují, která později z tohoto
záměru odstoupila z ekonomických důvodů. Kadeřnické služby klientům MSSS Oáza velmi chybí a nyní jsou řešeny
provizorně, což je trvale neudržitelné. Smlouva o nájmu bude sepsána mezi uchazečem a MSSS Oáza.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 351- 14990/16,
(uložen úkol číslo 21469).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání (provozovny kadeřnictví) v objektu MSSS Oáza na st. p.
č. 2260 v celkovém rozsahu 21 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
stanovením minimální nabídkové ceny na 450 Kč/m2/rok za pronájem prostor a 2.500 Kč/rok za pronájem mobiliáře. RM
souhlasí s přiměřenou inzercí.
RM 351 Souhlasí.
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4.3 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání
(Int.: OSN/466)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 309 v celkovém
rozsahu 119,3 m2. Jedná se o provozovnu bývalého RTG. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami uzavření
smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950 Kč/m2/rok.
Zveřejněný záměr bude přiměřeně inzerován v tisku a realitních webových portálech.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Jedná se o volný nebytový prostor, který byl již jednou nabízen k pronájmu. V prvním kole nebyla podána žádná
nabídka.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 351- 14991/16,
(uložen úkol číslo 21470).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 309 v
celkovém rozsahu 119,3 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 950 Kč/m2/rok. RM souhlasí s přiměřenou inzercí. RM dává přednost případnému zájemci o
poskytování služeb rentgenu v těchto prostorách.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Vzduchotechnika "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín"
(Int.: OSN/467)

Identifikace:

Jedná se o řešení nuceného odvětrání v tělocvičnách "ZŠ Malecí" (dvě tělocvičny) a "ZŠ Krčín" (jedna tělocvična). V
plánu oprav OSN 2016 byly uvedeny náklady na realizaci nuceného odvětrání výše uvedených tělocvičen v celkové
výši 270 tis. Kč. Po konzultaci s odborníky z oboru VZT bylo navržené řešení označeno jako nevhodné a bylo
doporučeno nové komplexní řešení, které je nutné projekčně připravit (předpokládané náklady na realizaci 1.400 tis.
Kč vč. DPH - vychází již z propočtu odborné firmy). OSN doporučuje z plánovaných finančních prostředků provést PD
a realizaci zařadit do zásobníku investic. Návrh OSN vč. představení technického řešení byl na poradě konzultován s
vedoucím OMM a ORM, kde zavládla shoda s předložením informace o změně řešení RM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o řešení nuceného odvětrání tělocvičen "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín".
Odůvodnění:
Po konzultaci s odbornou firmou VZT bylo navržené řešení konzultováno a představeno ředitelce "ZŠ Malecí" a
ředitelce "ZŠ Krčín" se souhlasným stanoviskem. OSN předkládá toto řešení RM z důvodu nutnosti investice (nová
položka do zásobníku investic) ve výhledu 2 až 3 let. U ZŠ Malecí se jedná o tělocvičny, které jsou maximálně
využívány i mimo výuku žáků různými subjekty (komerčně). U "ZŠ Malecí" bude v podobném výhledu nutné řešit také
podlahy v tělocvičnách.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o otázkách odvětrání formou rekuperace apod. Tento způsob se jim zdál pro tento prostor velice
nákladný, a proto požádali ještě o předložení dalších variant řešení.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 351- 14992/16,
(uložen úkol číslo 21471).
RM bere na vědomí informaci o možnostech řešení odvětrání v tělocvičnách "ZŠ Malecí" (dvě tělocvičny) a "ZŠ Krčín" (jedna
tělocvična) a ukládá OMM informovat RM o dalším postupu v této záležitosti. RM ukládá OMM předložit možnosti řešení
odvětrání ve variantách se zdůrazněním výhod a nevýhod jednotlivých variant.

STIS

RM 351 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.5 Žádost uživatele nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/468) Zdroj. dokum.: RM 351 - 4/5 - Flash Příloha: RM 351 - 4/5 - Flash

Žádost TTC, z.s., IČO: 27005887 (oddíl stolního tenisu), který je uživatelem (smlouva o výpůjčce ze dne 30.11.2005)
nebytových prostor v objektu č. p. 926, ul. U Lípy, Nové Město nad Metují, o udělení souhlasu s uvedením sídla
spolku v užívaném prostoru.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním sídla spolku.
Odůvodnění:
Jedná se o žádost spolku, který je dlouhodobým uživatelem nebytového prostoru v objektu č. p. 926. Souhlas
vlastníka je třeba jako podklad pro jednání s Krajským soudem Hradec Králové ke změně stanov spolku.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 351- 14993/16,
(uložen úkol číslo 21472).
RM souhlasí s umístěním sídla spolku TTC, z.s., IČO: 27005887, v nebytových prostorách objektu č. p. 926, ul. U Lípy, Nové
Město nad Metují, který je jeho uživatelem na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 30.11.2005.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 99/2016
Identifikace:

(Int.: OSN/469) Zdroj. dokum.: RM 351 - 4/6 - Flash Příloha: RM 351 - 4/6 - Flash

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 99/2016 sepsané mezi Městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a firmou
MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO: 28820266, na provedení stavebních úprav bytové jednotky
1+1 v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka. Dodatek řeší provedení víceprací. Vícepráce spočívají v provedení
vyrovnání povrchů stěn v celé bytové jednotce v rozsahu 92,5 m2 (20.799 Kč vč. DPH).
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 99/2016.
Odůvodnění:
Vícepráce vznikly z jednání kontrolního dne stavby. V rozpočtu byla zahrnuta částka na opravu stávajících omítek v
rozsahu 30 % celkové plochy. Po oškrábání několika vrstev malby byly zjištěny značné nerovnosti, a proto bylo jako
řešení vyrovnání podkladu zvoleno natažení perlinky a štukování v celém rozsahu. Rozpočet víceprací již počítá s
odpočtem položky opravy omítek (30 %) zahrnutý ve výkazu výměr použitým při soutěži. Vícepráce uvedené v
identifikaci nebyly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Rozdíl bude financován z úspor z již vysoutěžených
akcí, nebo z položek s nižší prioritou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi byly objasněny důvody víceprací v tomto objektu. Radní upozornili, že je třeba v přípravě věnovat více
pozornosti rozpisu jednotlivých položek. Navýšení je cca 10 % z celkové původní ceny.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 351- 14994/16,
(uložen úkol číslo 21473).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 99/2016 sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a
firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO: 28820266, na provedení stavebních úprav bytové jednotky
1+1 v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka, ve znění přílohy č. RM 351 - 4/6, a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 351 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

4.7 VŘ - "ZŠ Malecí - zateplení bytu školníka"
Identifikace:

(Int.: OSN/470) Zdroj. dokum.: RM 351 - 4/7 - Flash Příloha: RM 351 - 4/7 - Flash

Dne 13.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 15.06.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „ZŠ Malecí - zateplení bytu školníka“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, vyloučit uchazeče, schválit SOD č. 166/2016 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 120 tis. Kč. Rozdíl bude financován z
úspor z již vysoutěžených akcí, nebo z položek s nižší prioritou - po dohodě s ředitelkou "ZŠ Malecí". V rámci velkého
rozdílu mezi plánovanou položkou a vysoutěženou cenou OSN přistoupí v rámci plánování položek roku 2017 ke
změně návrhů cen. Klíčové položky budou navrhovány na základě předběžně zpracovaných položkových rozpočtů.
Smlouva o dílo provedena dle schválené vzorové smlouvy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V souvislosti s touto akcí bylo diskutováno o přípravách jednotlivých akcí a odhadu jejich cen, bude třeba více využít
služeb rozpočtářů, aby byla čísla co nejpřesnější. Cílem dále je vše soutěžit co nejdříve po schválení rozpočtu, kdy
ještě firmy mají dostatečně volné kapacity. TAJ upozornil na přípravu nových Pravidel pro zakázky, podle
novelizovaného zákona o zakázkách, který bude platit ode dne 01.10.2016. I to by mělo napomoci snadnějšímu
soutěžení zakázek.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 351- 14995/16,
(uložen úkol číslo 21474).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek vylučuje ze
zadávacího řízení uchazeče Jiří Strnad, Přibyslav 76, 549 01, Nové Město nad Metují. RM na základě protokolu o posouzení
a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
„ZŠ Malecí - zateplení bytu školníka“ firmě pan Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, za nabídkovou cenu
309.392 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 166/2016 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, ve znění přílohy č. RM 351 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 351 Souhlasí.

STIS

Stránka 37 z 45

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 351 - 4.7.2016

Školství, kultura a sport

15:45

OSKS

5.1 Platový výměr ředitelky "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/1

Identifikace:

Platový výměr nově jmenované ředitelky "MŠ Na Františku" - viz zdrojový dokument č. RM 351 - 5/1.
K rozhodnutí:
Schválit platový výměr ředitelky "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Vyplývá z NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Platový tarif stanoven podle § 5 odst. 9 tohoto NV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 351- 14996/16,
(uložen úkol číslo 21475).
RM schvaluje platový výměr nově jmenované ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, ve znění
zdrojového dokumentu č. RM 351 - 5/1 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Úprava platu ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/2

Identifikace:
Platový postup ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" - viz zdrojový dokument č. RM 351 - 5/2.
K rozhodnutí:
Schválit platový postup ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" ode dne 01.08.2016.
Odůvodnění:

Vyplývá z NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Platový tarif stanoven podle § 5 odst. 9 tohoto NV. Jedná se o platový postup na základě splněné praxe (nad 32 let).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 351- 14997/16,
(uložen úkol číslo 21476).
RM schvaluje platový postup ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín, ve znění zdrojového dokumentu č. RM 351 5/2. K platovému postupu dochází, v souladu s platnými mzdovými předpisy, ke dni 01.08.2016. RM pověřuje ST podpisem
platového výměru.
RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Úprava platu ředitele "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/3

Identifikace:
Platový postup ředitele "ZŠ Komenského" - viz zdrojový dokument č. RM 351 - 5/3.
K rozhodnutí:
Schválit platový postup ředitele "ZŠ Komenského" ode dne 01.08.2016.
Odůvodnění:

Vyplývá z NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Platový tarif stanoven podle § 5 odst. 9 tohoto NV. Jedná se o platový postup na základě splněné praxe (nad 32 let).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval o jednání s ředitelem ZŠ ve věci opatření po provedené kontrole, která schválila RM 350. V září bude
na provedená opatření zaměřena následná kontrola.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 351- 14998/16,
(uložen úkol číslo 21477).
RM schvaluje platový postup ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okras Náchod, ve znění
zdrojového dokumentu č. RM 351 - 5/3. K platovému postupu dochází, v souladu s platnými mzdovými předpisy, ke dni
01.08.2016. RM pověřuje ST podpisem platového výměru.
RM 351 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

5.4 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o převod prostředků z rezervního do investičního fondu
Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/4 - Flash Příloha: RM 351 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s převodem 130 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního na
nákup elektrické pánve pro školní jídelnu v hodnotě cca 160 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit "ZŠ a MŠ Krčín" převod 130 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: S převodem souhlasím.
Vyjádření OŠKS: V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, může zřizovatel dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k
posílení svého fondu investic.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 351- 14999/16
RM schvaluje převod části rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Krčín ve výši 130 tis. Kč k posílení fondu
investic na nákup elektrické pánve.
RM 351 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Informace o získání dotace - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/5 - Flash Příloha: RM 351 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o získání dotace ve výši 32 tis. Kč z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje v programu "Polytechnická výchova a vzdělávání".
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o získání dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 351- 15000/16
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín o získání dotace ve výši 32 tis. Kč z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje v programu "Polytechnická výchova a vzdělávání". RM děkuje vedení školy za aktivní přístup
při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 351 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

5.6 Školní psycholog - navýšení pracovního úvazku
Identifikace:
Návrh na navýšení pracovního úvazku školní psycholožky z 0,6 pracovního úvazku (0,3 rozpočet města a 0,3 dotace
na výkon sociálně-právní ochrany dětí) na 0,8 pracovního úvazku a to tak, že úvazek ve výši 0,3 by byl i nadále
hrazen z rozpočtu města a na 0,5 by byl navýšen úvazek hrazený z dotace sociálně-právní ochrany dětí. Toto
navýšení navrhujeme ode dne 01.09.2016. Důvodem návrhu na navýšení je stále narůstající počet klientů jak ze
strany škol, tak ze strany oddělení sociální prevence, se kterými školní psycholožka pracuje. V současné době je
situace taková, že v rámci svého pracovního úvazku není schopna do své péče převzít všechny školami nebo
oddělením sociální prevence vytipované děti bez zbytečných a dlouhých časových prodlev, jejichž důsledkem je, že
dítě nedostane včas potřebnou intervenci dětského psychologa.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o navýšení úvazku školní psycholožky.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Dotace na OSPOD byla vždy proplácena v požadované výši dle skutečných výdajů. Z toho důvodu
souhlasím s navýšením úvazku a uplatněním částky z dotace.
Vyjádření OSP: Důvodem návrhu na navýšení je stále narůstající počet klientů jak ze strany škol, tak ze strany
oddělení sociální prevence, se kterými školní psycholožka pracuje. V současné době je situace taková, že v rámci
svého pracovního úvazku není schopna do své péče převzít všechny školami nebo oddělením sociální prevence
vytipované děti bez zbytečných a dlouhých časových prodlev, jejichž důsledkem je, že dítě nedostane včas potřebnou
intervenci dětského psychologa.
Vyjádření OSKS: Doporučujeme navýšení úvazku školní psycholožky.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse o tom, že při ustavení této funkce bylo slibováno, že k navýšení úvazku nedojde. Radní se většinově
shodli, že navýšení schválí, ale bude platit pouze tehdy, když bude kryto z dotace od státu.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 351- 15001/16,
(uložen úkol číslo 21478).
RM souhlasí s navýšením pracovního úvazku školní psycholožky z 0,6 na 0,8 pracovního úvazku a to tak, že úvazek ve výši
0,3 bude i nadále hrazen z rozpočtu města a úvazek hrazený z dotace sociálně-právní ochrany dětí se navyšuje na 0,5, a to s
účinností ode dne 01.09.2016. RM ukládá OSÚ vystavit nový platový výměr. Podmínkou souhlasu RM je finanční pokrytí
tohoto navýšení z dotace na SPOD.
RM 351 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Zápis č. 7 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/7 - Flash Příloha: RM 351 - 5/7 - Flash

Identifikace:

Dne 21.06.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT byla seznámena se stavem příprav Dnů evropského
dědictví 2016, dále byla KKULT seznámena s připravovaným seznamem významných hrobů na novoměstských
hřbitovech. KKULT projednala návrh osobností k vyznamenání u příležitosti státního svátku 28.10.2016 - viz
samostatný bod č. RM 351 - 5/8.
K rozhodnutí:
Seznámit se zápisem č. 7 z jednání KKULT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 351- 15002/16
RM se seznámila se zápisem č. 7 z jednání Kulturní komise ze dne 21.06.2016 ve znění přílohy č. RM 351 - 5/7 a bere tento
zápis na vědomí.
RM 351 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 351 - 4.7.2016

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

(BOD BYL PŘESUNUT do RM 353)

Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/8 - Flash Příloha: RM 351 - 5/8 - Flash

Dne 21.06.2016 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. předkládá RM návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
2016 - podrobnosti viz příloha č. RM 351 - 5/8.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit návrh KKULT na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2016.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Proběhla obsáhlá diskuse radních nad návrhy a nakonec se radní shodli, že konečné doporučení pro ZM bude ještě
přesunuto na některý srpnový termín jednání RM, aby mohly být zjištěny další potřebné podrobnosti.

5.9 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/9 - Flash Příloha: RM 351 - 5/9 - Flash

RM na svém jednání dne 22.06.2015 byla seznámena se stavem příprav pro zpracování Místního akčního plánu
vzdělávání (dále jen "MAP") a usnesením č. RM 324-13742/15 souhlasila, aby MAP byl zpracován pro území našeho
ORP a aby jeho zpracovatelem byl MAS pohoda venkova. RM na svém jednání dne 29.09.2015 schválila usnesením
č. RM 330-13992/15 zapojení škol zřizovaných městem Nové Město nad Metují do projektu zpracování MAP. Na
společném jednání členů Řídícího výboru pro MAP na území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují byl
projednán a schválen "Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Nové Město nad
Metují" - viz příloha č. RM 351 - 5/9.
K rozhodnutí:
Seznámit se se Strategickým rámcem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o významu a závaznosti tohoto dokumentu.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 351- 15003/16
RM byla seznámena se "Strategickým rámcem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město
nad Metují" ve znění přílohy č. RM 351 - 5/9 a bere tento dokument na vědomí.
RM 351 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

5.10 Návrh na změnu koordinace žákovského MIA parlamentu od školního roku 2016/17
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/10 - Flash Příloha: RM 351 - 5/10 - Flash

Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM návrh na změnu koordinace MIA parlamentu od
školního roku 2016/2017. Důvodem tohoto návrhu je změna typu sociální služby. Bližší vysvětlení viz příloha č. RM
351 - 5/10.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o koordinátorovi MIA parlamentu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme svěřit koordinaci MIA parlamentu střídavě jednotlivým školám. Žádný ze 4 ředitelů
škol s tímto řešením nesouhlasí. Doporučujeme, aby buď zůstal koordinátorem MIA parlamentu Klub Mandl, nebo se
MIA parlament vrátil pod OŠKS.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Radní po delší diskusi zamítli návrh Mandlu, aby koordinovali činnost parlamentu jednotliví koordinátoři žákovských
parlamentů. Koordinaci bude nadále zajišťovat OŠKS a do parlamentu budou přizváni i zástupci středních škol.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 351- 15004/16,
(uložen úkol číslo 21479).
RM bere na vědomí návrh vedoucí Centra prevence Mandl na změnu koordinace MIA parlamentu. RM ukládá OŠKS zajistit
koordinaci MIA parlamentu od školního roku 2016/2017. RM doporučuje zapojit do MIA parlamentu střední školy v Novém
Městě nad Metují.
RM 351 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Žádost SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují o veřejnou omluvu a nápravu situace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/11 - Flash Příloha: RM 351 - 5/11 - Flash

Žádost SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují (p. Jiřího Andrše - učitele odborného výcviku) o veřejnou omluvu a
nápravu situace. Podrobnosti viz příloha č. RM 351 - 5/11. Proběhly schůzky s pedagogy školy (ST a Ing. Maur) a
návazně s vedením školy, kde byl přítomen ST, MST a Mgr. Kupka. Radní obdrželi informace z těchto schůzek.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují o veřejnou omluvu a nápravu situace + vzít na vědomí
informace ST a Ing. Maura z jednání, kterých se ve škole zúčastnili.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST a Ing. Maur podali radním informace o obsahu a průběhu jejich jednání s pedagogy školy a o následné schůzce s
vedením školy. Na schůzce vedení města a vedení školy byl dohodnut další postup, jak bude město spolupracovat v
oblasti propagace školy a další spolupráce města se školou.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 351- 15005/16,
(uložen úkol číslo 21480).
RM projednala a bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 351 - 5/11 žádost SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují (p. Jiřího
Andrše) ze dne 13.06.2016 o veřejnou omluvu a nápravu situace. RM vzala na vědomí informace ST a Ing. Maura o obsahu
a průběhu jejich jednání s pedagogy školy a informaci ST o následné schůzce s vedením školy, které se zúčastnil MST a
vedoucí OŠKS. RM ukládá vedení města pokračovat v dalších krocích zaměřených na podporu školy, a to dle závěrů a
postupů dohodnutých na schůzce zástupců města s vedením školy.
RM 351 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

5.12 Reakce RM na e-mail pana Mgr. Hylského k záležitostem SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 351 - 5/12 Příloha: RM 351 - 5/12

Identifikace:

Bod přímo zařazený až na jednání RM. Zastupitel, pan Mgr. Josef Hylský, zaslal radním a vedoucím pracovníkům
školy e-mail se svým stanoviskem k záležitostem SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují a ke vztahům města s
touto školou. Podrobnosti viz příloha č. RM 351 - 5/12.
K rozhodnutí:
Projednat e-mail zastupitele a případně reagovat.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Radní diskutovali o obsahu e-mailu p. Mgr. J. Hylského a nakonec se shodli v tom, že bude nejlepší seznámit p. Mgr.
Hylského s aktuální situací a se závěry, které vzešly ze schůzky zástupců města s vedením školy, tj. mimo jiné ho
informovat i o krocích zaměřených na podporu školy, na kterých se město bude aktivně podílet. V tomto smyslu bylo
přijato usnesení a zadán úkol ST.
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 351- 15006/16,
(uložen úkol číslo 21481).
RM projednala e-mail zastupitele p. Mgr. Josefa Hylského, který byl mj. adresován jednotlivým radním města a vedoucím
pracovníkům školy a který se týkal názorů a stanovisek p. Mgr. Hylského k záležitostem SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad
Metují a ke vztahům města s touto školou. RM ukládá ST jednat s p. Mgr. Hylským o této záležitosti a seznámit ho s aktuální
situací a se závěry, které vzešly ze schůzky zástupců města s vedením školy, tj. mimo jiné ho informovat i o krocích
zaměřených na podporu školy, na kterých se město bude aktivně podílet.
RM 351 Ukládá.

Čl 6

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Finance

16:20

OF

6.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 6/1 - Flash Příloha: RM 351 - 6/1 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 351 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, likvidaci a převod majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 351- 15007/16,
(uložen úkol číslo 21482).
RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města a Technických služeb ve znění přílohy č. RM
351 - 6/1.
RM 351 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 351 - 4.7.2016

Různé

16:25

7.1 Žádost MK o zábor veřejného prostranství - Dny evropského dědictví 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 7/1 - Flash Příloha: RM 351 - 7/1 - Flash

Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá o povolení tradiční, kulturní akce pod názvem "Dny evropského
dědictví", která se bude konat v sobotu 10.09.2016 od 8:00 do 20:00 hodin na Husově náměstí. Předpokládaná doba
užívání veřejného prostranství je požadována ode dne 08.09.2016 do dne 11.09.2016. Žádost viz příloha č. RM 351 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. schválit žádost žadatele, kterým je Městský klub v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
OMM: Souhlasíme s konáním tradiční akce dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“.
OŠKS: Souhlasíme s konáním tradiční akce. OS: Nemám připomínky ani požadavky, tento termín je v kalendáři pro
svatby „proškrtnut“, žádná svatba by tedy neměla být. ODSH: Akce podléhá předchozímu povolení ODSH zvláštního
užívání pozemní komunikace. MP: nemá námitek k této akci - služba bude posílena. TS: Souhlasí s konáním akce.
OF: Podle OZV č. 3/2015 čl. 14 je Městský klub osvobozen od poplatku za zábor prostranství.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 351- 15008/16,
(uložen úkol číslo 21483).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční, kulturní akce pod názvem "Dny evropského
dědictví" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ včetně plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne
08.09.2016 do dne 11.09.2016 v obvyklém rozsahu (samotná akce se uskuteční dne 10.09.2016 od 8:00 do 20:00 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. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s
vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí.
Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia a koberce v majetku města. Za zajištění součinnosti
zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují.
RM 351 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zásady pro uveřejňování smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 351 - 7/2 - Flash Příloha: RM 351 - 7/2 - Flash

V souvislosti s novým zákonem o registru smluv je nutné přijmout Zásady upravující postup při zveřejňování smluv
podle tohoto zákona.
K rozhodnutí:
Schválit Zásady pro uveřejňování smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 351- 15009/16
RM schvaluje Zásady pro uveřejňování smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 351 - 7/2.
RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem a jednatelce PNT s.r.o. vydat vlastní Zásady, které
budou v souladu se schváleným vzorem, který jim bude zaslán. RM ukládá OŠKS zaslat vzor příspěvkovým organizacím a
OSU zaslat vzor PNT s.r.o.
RM 351 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.7.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 351 - 4.7.2016

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 351:

16:38

Příští porada bude: RM 352, 1.8.2016, 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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