Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 355
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 355 (ve volebním období 49. zasedání) ze dne: 12.9.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 355 :
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 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Bc. Petr Kubala
2
Miloš Kratěna
3
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 14:04 18:51
místostarosta (Město)
14:54
17:57
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:04 18:51
radní (Rada města)
14:04
18:51
radní (Rada města)
14:04
18:51
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:04 18:51
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:04 18:51
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 14:04 18:51
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:04
18:51
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:04
18:21
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:19
15:16
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:08 14:17 15:41 17:56
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
17:59
18:11
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:00
16:45
sportu)

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

vedoucí ODSH
vrchní strážník MP
právnička města

Částečná
Částečná
Částečná

14:04
14:04
15:17

14:17
14:17
15:40

Částečná
Částečná

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 355 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 355
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 355 (ve volebním období 49. zasedání) ze dne: 12.9.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 355 :
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 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Bc. Petr Kubala
2
Miloš Kratěna
3
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 14:04 18:51
místostarosta (Město)
14:54
17:57
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:04 18:51
radní (Rada města)
14:04
18:51
radní (Rada města)
14:04
18:51
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:04 18:51
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:04 18:51
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 14:04 18:51
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:04
18:51
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:04
18:21
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:19
15:16
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:08 14:17 15:41 17:56
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
17:59
18:11
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:00
16:45
sportu)
vedoucí ODSH
vrchní strážník MP
právnička města

14:04
14:04
15:17

14:17
14:17
15:40

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

Částečná

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 355 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 354) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 354 ze dne 29.8.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 355
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 330- 13969/15

Věc : Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

Garant :

10.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Ze zdravotních důvodů zpracovatele posudku
schůzka neproběhla. Po uzdravení bude domluven nový termín schůzky..

RM 340- 14401/16

Věc : Zápis OV Spy č. 4 ze dne 13.01.2016 - chodník v ul. Na Drahách

20 809 Vznik úkolu: 1.2.2016

Termín :

TS Technické služby,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.9.2016 Plnění:

Garant :

31.8.2016

ST

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

RM souhlasí, aby TS města pokračovaly v rámci schváleného rozpočtu v další etapě oprav
povrchu chodníku v ul. Na Drahách.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14846/16

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

21 297 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

30.8.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ v ul. Československé
armády v úseku mezi křižovatkou s ul. U Lípy a ul. Sadová ve směru k bývalým kasárnám, z
důvodu zvýšení bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu. RM ukládá OMM zajistit potřebná
vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Tento úkol je řešen úkolem č. 21 505 z RM 352. Proto navrhuji tento úkol zrušit.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
RM 349- 14854/16

Věc : Výpověď p. Tomáše Smoly z nájmu nebytových prostor, č. p. 14

21 304 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

12.9.2016

Int: OSN/452

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 14, ul.
Komenského, podanou nájemcem p. Tomášem Smolou, T. G. Masaryka 200, Nové Město nad
Metují, IČO: 72851422.
Splněno, vypořádáno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 16.9.2016

RM 349- 14855/16

Věc : Žádost p. Marcela Rydla o pronájem (rozšíření pronájmu) nebytových prostor, č. p. 14

21 305 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

12.9.2016

Int: OSN/453

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu uvolněných nebytových prostor objektu
Komenského č. p.14, Nové Město nad Metují v celkovém rozsahu 77,5 m2, jako rozšíření
stávající provozovny nájemce p. Marcela Rydla, IČO: 15463265. Jako minimální nabídková cena
je stanoveno 473 Kč/m2/rok. Ostatní podmínky zveřejněného záměru nesmí být v rozporu se
stávající nájemní smlouvou p. Marcela Rydla.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14901/16

Věc : Plnění usnesení č. RM 349-14900/16 - vyplavený asfalt od objektu tiskárny a pingpongové
herny v ul. U Lípy

21 365 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

16.9.2016

Garant :

ST

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

RM souhlasí s provedením opravy vyplaveného asfaltu na komunikaci u objektu tiskárny a
pingpongové herny v ul. U Lípy, a to fy Novostav Hradec Králové, za předpokládanou cenu cca
25.000 Kč + DPH. Tuto akci uhradit z rozpočtu TS.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 16.9.2016 z důvodu: Firma NOVOSTAV z kapacitních důvodů zatím
dojednanou opravu neprovedla. Vzhledem k tomu, že TS příští týden odpadne bourání a stavění pódia
(p. Bc. Petr Fanta požadavek Hasičů zrušil), provedeme opravu sami, a to do d ne 16.09.2016..
RM 350- 14922/16

Věc : Komunikace a sítě v areálu bývalých kasáren - úkol pro Komisi názvoslovnou

21 380 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.9.2016 Plnění:

26.9.2016

Garant :

ST

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

RM ukládá Komisi názvoslovné předložit návrh k budoucímu pojmenování lokality bývalých
kasáren.
Komisi názvoslovná se sejde až v měsíci září. Svůj návrh předloží do RM 26.9.2016.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Komise se sejde až v září..
RM 350- 14942/16

Věc : Žádost o povolení kulturní akce - výstava Osudy Strakovy akademie

21 390 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství pro pořádání venkovní putovní
výstavy Osudy Strakovy akademie pořádané Úřadem vlády ČR ve dnech 02.08. - 30.09.2016 na
Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem. 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.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 16.9.2016

RM 350- 14943/16

Věc : Žádost o zapůjčení krytého pódia - obec Bohuslavice

21 391 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM schvaluje zapůjčení krytého pódia na sobotu 03.09.2016 pro obec Bohuslavice, a to za
režijní náklady ve výši 9.000 Kč + DPH. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s
odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 15008/16

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

21 483 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby, Nositel: PozL
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

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.
OMM bere na vědomí. TS a MP o akci vědí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15010/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v kolonii u letiště

21 491 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem p. T. B. Smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/12 o
výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to ode dne
01.09.2016 za účelem zahrady (v zahrádkářské kolonii), pronájem pozemku ve stávajícím stavu
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v navržené výši 8,50 Kč/m2/rok.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15018/16

Věc : Prodej pozemků z majetku města v areálu bývalých kasáren

21 499 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

7.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM vzala na vědomí nabídku společnosti Fuertes development, s. r. o., Kuřim na odkoupení
pozemků st. p. č. 2197 o výměře 1258 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vč.
stavby, p. p. č. 2353 o výměře 3033 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, a p. p. č. 653/2 o výměře 12829 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM předložit
nabídku do semináře ZM k investicím, který proběhne dne 07.09.2016.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 16.9.2016

RM 352- 15022/16

Věc : Žádost pí L. Š. o doplnění laviček a odpadkových košů u č. p. 585, 545 a 546 na Malecí

21 503 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

30.9.2016

Garant :

ST

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

RM projednala žádost pí L. Š. a ukládá OMM jednat s vlastníkem pozemku o možnostech
umístění městských laviček a odpadkových košů na jeho pozemku. V případě nesouhlasu
vlastníka projednat se žadatelkou možnost umístění laviček na některý z blízkých městských
pozemků.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 30.9.2016 z důvodu: Po konzultaci se ST bude do dne 30.09.2016
umístěna lavička v těsné blízkosti požadované plochy, a to u Centra prevence Mandl..
RM 352- 15024/16

Věc : Nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády

21 505 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

12.9.2016

Garant :

ST

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

RM vzala na vědomí nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé
armády, který byl RM zaslán dne 25.07.2016 a ukládá OMM zařadit projednání žádosti na místě
do výjezdní části jednání RM č. 354, konané dne 29.08.2016, s tím, že budou k němu přizváni i
zástupci žadatelů.
Schůzka s občany proběhne 12.9.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15050/16

Věc : Vyřazení majetku

21 519 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.9.2016 Plnění:

31.8.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města ve znění přílohy č.
RM 352 - 6/1.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

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

RM 353- 15055/16

Věc : Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1

21 522 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM pozvat zájemce na projednání nabídky, kterou městu předložil.
Splněno. Schůzka proběhla dne 5.9.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15057/16

Věc : Příkazní smlouva na organizaci výběrového řízení na dodavatele sanačních prací - akce
"Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa"

21 524 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Novotná
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM schvaluje Příkazní smlouvu na organizaci veřejné zakázky s firmou Centrum evropského
projektování a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27529576, za celkovou cenu
66.308 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 353 - 3/2. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 16.9.2016

RM 353- 15058/16

Věc : Stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most - Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo

21 525 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: CecetA
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.07.2015 mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou MADOS MT s.r.o., se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, na akci
„Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most
v Novém Městě nad Metují“, ve znění přílohy č. RM 353 - 3/3, na částku 293.766,03 Kč bez
DPH, tj. 355.456,90 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15060/16

Věc : Návrh Ing. Prouzy na zrušení autobusové zastávky u Domu hasičů po dobu uzavírky ulic
28. října a Rašínova

21 527 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.9.2016 Plnění:

12.9.2016

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zrušením obsluhy autobusové zastávky Dům hasičů po dobu uzavírky ulic 28.
října a Rašínova.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15068/16

Věc : Vyřazení majetku

21 533 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.9.2016 Plnění:

12.9.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci TS ve znění přílohy č. RM 353 - 6/2.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15076/16

Věc : Žádost Ing. L. Hovorky o zapůjčení pivních setů, odpadkových košů - 4. ročník
NovoVinobraní

21 535 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

10.9.2016

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zapůjčením 6 ks pivních setů, 3 ks odpadkových košů v majetku města, a to dne
10.09.2016 od 12:00 do 18:00 hodin v rámci doprovodného programu ke Dnům evropského
dědictví - 4. ročník NovoVinobraní na historických viničních terasách domu č. p. 1234 v ul. Na
Zadomí.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 16.9.2016

RM 354- 15079/16

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města - SVJ Klosova 505-507

21 542 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku
části pozemků p. p. č. 2034/18, 357/1 a 872/3 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře
275 m2 za účelem údržby. Podmínkou je, že o výpůjčku částí pozemků budou mít zájem všichni
členové Společenství vlastníků jednotek Klosova 505, 506 a 507 Nové Město nad Metují a
následně uzavřou smlouvu o výpůjčce částí pozemků.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15080/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města k podnikání v ul. Havlíčkova

21 543 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30
dnů, záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok, a to nejvhodnější nabídce s tím, že
zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2/rok a příp.
požadovanou výměru.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15081/16

Věc : Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání - ul. T. G. Masaryka

21 544 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města, dle předloženého návrhu, pronajmout pozemek st. p. č.
307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to ode dne 18.12.2016 na dobu 2 let jako plochu pod
dočasnou stavbou provozovny a její přístavby dle příslušných povolení, za minimální cenu 125
Kč/m2/rok.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15082/16

Věc : Veřejná parkoviště - sleva z nájmu za omezení užívání při opravě havárie

21 545 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM souhlasí se slevou nájemného za měsíc srpen 2016 ve výši 226 Kč (vč. DPH) z důvodu, že
nájemce nemohl v období 08.08. až 20.08.2016 využívat parkoviště u knihovny, neboť zde byla
prováděna oprava havárie vodovodního řadu. Nájemné za měsíc srpen bude činit 793 Kč (vč.
DPH), za obě parkoviště.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 16.9.2016

RM 354- 15091/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.03.2016 na akci - „Stavební úpravy sociálního
zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, č.p. 1000, ul. Školní“

21 554 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

Garant :

12.9.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.03.2016 na akci - „Stavební úpravy
sociálního zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, č.p. 1000, ul. Školní“ mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 354 3/9.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15093/16

Věc : Umístění DZ vedle areálu "ZŠ Malecí" - svislé DZ „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“ - viz jednání RM 351 - 3/11 - výjezd na místo

21 555 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

Garant :

12.9.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zpracovat návrh možného parkování v areálu "ZŠ Malecí" pro uživatele
tělocvičen tak, aby se zamezilo parkování v zeleni v ul. 28. října a předložit ho na jednání RM
355.
Návrh je zpracován. Bude předložen do RM 355. Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15095/16

Věc : Návrh úpravy Zásad o zadávání zakázek malého rozsahu

21 556 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

Garant :

12.9.2016

ST

OSU Odbor správy úřadu, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Tyc
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

RM projednala návrhy úprav Zásad o zadávání zakázek malého rozsahu a souhlasí, aby ve
smyslu přílohy č. RM 354 - 3/13 byly tyto Zásady upraveny a předloženy RM ke schválení včetně
souvisejících úprav týkajících se rušení a změn obsazení komisí.
Splněno - Zásady předloženy v RM 355.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15101/16

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města k 31.07.2016

21 562 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Int: OSN/476

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.07.2016 ve znění přílohy
č. RM 354 - 4/1.
Splněno.

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

RM 354- 15102/16

Věc : Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.07.2016

21 563 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Int: OSN/477

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.07.2016 ve
znění přílohy č. RM 354 - 4/2.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 16.9.2016

RM 354- 15103/16

Věc : Zápis č. 124 Bytové komise ze dne 10.08.2016

21 564 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Int: OSN/478

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 124 Bytové komise ze dne 10.08.2016, ve znění
přílohy č. RM 354 - 4/3.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15104/16

Věc : Žádost o udělení souhlasu vlastníka "ZŠ Komenského"

21 565 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Int: OSN/479

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s provedením úprav objektu "ZŠ Komenského", které spočívají v přepažení
bývalého bytu školníka sádrokartonovými příčkami tak, aby zde vznikly samostatné místnosti,
včetně rozšíření topného sytému a přizpůsobení elektroinstalace. RM ukládá OSN vystavit
souhlas vlastníka ve znění přílohy č. RM 354 - 4/4.
Splněno.

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

RM 354- 15105/16

Věc : Žádost o krátkodobý pronájem skladovacích prostor - p. J. R.

21 566 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Int: OSN/480

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s pronájmem 16 m2 v ocelové hale HARD (u č. p. 6) p. J. R., na dobu 30 dnů, za
cenu 37,50 Kč/m2 (celková cena pronájmu za 30 dní činí 600 Kč), pro dočasné uskladnění
vybavení bytové jednotky.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15106/16

Věc : Pronájem nebytových prostor kadeřnictví MSSS Oáza

21 567 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

26.9.2016

Int: OSN/481

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s pronájem prostor pro podnikání (prostory kadeřnictví) v objektu MSSS Oáza, č. p.
1424 v celkovém rozsahu 21 m2, vč. mobiliáře, uchazeči pí V. M. Pronájem bude uzavřen na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 450 Kč/m2/rok - pronájem prostor pro
podnikání; 2.500 Kč/rok - pronájem mobiliáře. Smlouva bude sepsána mezi MSSS Oáza a pí V.
M.
Žádost o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Smlouva mezi MSSS OÁZA a p. Malečkovou ještě
není sepsána..
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Tisk: 16.9.2016

RM 354- 15112/16

Věc : Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

21 570 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

Garant :

12.9.2016

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM byla seznámena s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se
změnou platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení v souvislosti se změnou platových
tarifů. RM ukládá OŠKS připravit ve smyslu uvedeného nařízení vlády nové platové výměry,
platné ode dne 01.09.2016 pro ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město Nové
Město nad Metují.
Splněno, platové výměry podepsány a předány ředitelům škol a školských zařízení.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15114/16

Věc : ST - Deklarace o vzájemné spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a SPŠ, SOŠ a
SOU Nové Město nad Metují

21 571 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: HofS
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.9.2016 Plnění:

RM byla seznámena se zněním Deklarace o vzájemné spolupráci mezi městem Nové Město nad
Metují a Střední průmyslovou školou, střední odbornou školou a středním odborným učilištěm
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 354 - 5/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15116/16

Věc : Smlouva o poskytnutí dotace

21 573 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
9.9.2016 Plnění:

31.8.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město nad Metují a
obcí Nahořany, ve znění přílohy č. RM 354 - 6/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva byla podepsána a město obdrželo smluvní částku na svůj účet.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15118/16

Věc : Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o výpůjčce odpadových nádob od fy EKO-KOM, a.s.

21 574 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

12.9.2016

Garant :

ST

OZP Oddělení životního prostředí, , Nositel: Hanka
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě o výpůjčce nádob uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 685/17, 140 21 Praha 4, ve znění přílohy
č. RM 354 - 7/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

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

STIS

Stránka 11 z 40

Tisk: 16.9.2016

RM 354- 15119/16

Věc : Seznam obchodních případů k pojistné smlouvě č. 1894695918 - dodatek č. 1

21 575 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

12.9.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek č. 1 - Seznam obchodních případů k pojistné smlouvě č. 1894695918
uzavřené se společností Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 4, ve
znění přílohy č. RM 354 - 7/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno - smlouva podepsána.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 o pojištění majetku podnikatelů a o
pojištění odpovědnosti - pojištění parkovacích automatů
Termín : 12.9.2016
Garant :
21 576 Vznik úkolu: 29.8.2016

RM 354- 15120/16

OSU Odbor správy úřadu,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

ST

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

RM schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 o pojištění majetku podnikatelů
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o
pojištění odpovědnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společností Česká pojišťovna,
a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 354 - 7/3, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Splněno - smlouva podepsána.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15121/16

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Plán odpadového hospodářství města

21 577 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
12.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

12.9.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku k zakázce
Zpracování plánu odpadového hospodářství města nabídku firmy Radek Sokol, se sídlem Rybná
nad Zdobnicí 517 55, IČO: 68489854, za nabídkovou cenu 42.350 Kč vč. DPH a pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 354 - 7/4. RM zároveň souhlasí se stanovením pořadí
na 2. místě v případě nepodepsání smlouvy vítězným uchazečem a to nabídku firmy ENVIprojekt
CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, za nabídkovou cenu 48.400 Kč vč. DPH.
Splněno - smlouva ze strany ST podepsána - činnost na zpracování Plánu odpadového
hospodářství města byla zahájena.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15122/16

Věc : Žádost o zábor veřejného prostranství - volební kampaň STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI

21 578 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

8.9.2016

Garant :

ST

TS Technické služby, MP Městská policie, Nositel: HofS
12.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství o velikosti 6 x 8 m na terase před
Kinem 70 a s připojením k elektrické síti za účelem konání předvolební kampaně volební strany
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI, která se uskuteční v sobotu 08.09.2016 od 14:00 do 16:00
hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem
předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se
zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti
zainteresovaných subjektů si plně odpovídá pořadatel akce, tj. VÝCHODOČEŠI, Holovousy 37,
508 01 Holovousy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 355 - 12.9.2016

Kontrola úkolů

13:45
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ST

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 355 - 12.9.2016

Majetkoprávní úkony

13:50

OMM

2.1 Dar do majetku města - pozemek pod komunikací Ke Sta Schodům
Zdroj. dokum.: RM 355 - 2/1 - Flash Příloha: RM 355 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Na základě požadavku ORM, který zpracovává podklady pro zpřesnění pasportu místních komunikací, byli osloveni
vlastníci pozemků pod komunikacemi. Vlastník, paní H. Z., se rozhodla svůj podíl o velikosti ½ pozemku p. p. č.
2144/9 o celkové výměře 191 m2, druh pozemku ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové
Město nad Metují darovat městu do vlastnictví. Pozemek je zapsán na LV č. 1287 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují vedeném na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod a je součástí komunikace Ke Sta schodům (vede od
Spů ke křížku, přes bývalý písník do zahrádkářské kolonie). Přílohy č. RM 355 - 2/1: návrh smlouvy, předkládací
návrh, ortofoto, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM přijmout darem nemovitost.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází pod komunikací v majetku města a měl by být ve vlastnictví města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza upozornil, že název "Na Sepské" je špatný - správně by mělo být "Ke Sta schodům". Vedoucí OMP
reagovala slovy, že tento název jí byl řečen Mgr. Balcarem na OVRR a že v zápise opraví název. Dále Ing. Prouza
upozornil, že i mapa č. p. má drobné nedostatky. TAJ ho požádal o předložení připomínek.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 355- 15125/16,
(uložen úkol číslo 21582).
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru a to podíl o velikosti ½ pozemku p. p. č. 2144/9 o výměře 191 m2, druh pozemku
ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují od dárkyně, paní H. Z. s tím, že náklady na
vklad do KN uhradí město. Město děkuje dárkyni za její vstřícnost a pochopení.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 355 - 2/2 - Flash Příloha: RM 355 - 2/2 - Flash

K záměru města zveřejněnému dle usnesení č. RM 352-15011/16 v době ode dne 12.08.2016 do dne 30.8.2016 se
vyjádřil p. P. S. viz příloha č. RM 355 - 2/2, vyjádření k záměru a žádost o revokaci usnesení. Přílohy č. RM 355 - 2/2:
foto 1, foto 2, zaměření opěrné zdi, zveřejněný záměr, vyjádření k záměru a žádost o revokaci, sdělení k vyjádření a k
žádosti o revokaci.
K rozhodnutí:
Ne/schválit připravenou odpověď a uložit OMM podat podnět na OVRR.
Odůvodnění:
Dle názoru PRAV a OMP nemohl p. S. vydržet pozemek z majetku města a nepostupoval v souladu se stavebním
zákonem. Nemá-li zájem o pronájem pozemku z majetku města, na kterém neoprávněně postavil stavbu, je třeba se
obrátit na státní správu s tím, aby projednala odstranění nepovolené stavby na pozemku města. OVRR: Platí nadále
vyjádření OVRR z 20.6.2016: Budované oplocení je stavbou novou, na kterou nebylo vydáno stavební povolení.
Stavební úřad proto zahájí řízení o odstranění, kde by se mohlo jednat o jejím dodatečném povolení v případě, že by
byly splněny podmínky stavebního zákona, včetně níže uvedeného majetkového vypořádání. Dlouhodobě je podél
pozemku p. č. 236/42 šířka veřejného prostoru od 3,8 - 4,4 m. Je to šířka malá, ale stále odpovídající parametru
prostoru pro jednopruhovou místní komunikaci MO1k - 3,75 m a prostoru pro příjezd požární techniky - min. 3,5 m dle
vyhl. 23/2008 Sb.. Podmínkou by ale měly být místa pro vyhýbání aut (tzv. výhybny) a místo pro otočení požárních
vozidel. Je potřeba říct, že podél sousedního pozemku p. č. 236/41 je šířka veřejného prostoru ještě menší - cca 3,0
m, což neodpovídá ani min. prostoru pro umístění jednopruhové komunikace dle ČSN 73 6110 a ani požární
vyhlášce. Proto by se měl celý tento prostor jako přístup k rekreačním objektům a dalším plochám nějakým způsobem
řešit a dle toho provádět úpravy v pozemcích. OMP: Pozemek p. p. č. 236/41 v k. ú. Krčín je v majetku města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu na místo vedoucí OMP informovala o své korespondenci a telefonátu s p. P. S. ST - navrhl
upravit přílohu "sdělení" a jednat, tzn. doporučit osobní jednání s jednoznačnými termíny.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 355- 15126/16,
(uložen úkol číslo 21583).
RM schvaluje ve znění upravené přílohy č. RM 355 - 2/2: odpověď na vyjádření a žádost p. P. S. o revokaci usnesení č. RM
352-15011/16 ke zveřejněnému záměru města pronajmout pozemek. RM ukládá OMM v případě, že p. S. ani po projednání
záležitosti za účasti ST nepřistoupí na uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle zveřejněného záměru města pronajmout,
podat podnět na OVRR k odstranění nepovolené stavby.
RM 355 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

2.3 Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty
Identifikace:
Nabyvatel pozemku p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují se dle čl. VII. Kupní smlouvy s předkupním právem
ze dne 18.03.2016 opozdil s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení o 20 dní. Měl
požádat nejpozději do dne 10.08.2016. Požádal dne 31.08.2016. Dle odst. 7.5. článku VII. uvedené smlouvy se
zavázal uhradit městu za každý den prodlení s podáním žádosti smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Dne 23.08.2016
požádal o odpuštění penále s vysvětlení, že se projektant pokoušel podal žádost včas, ale chybělo vyjádření Krajské
hygienická stanice, pracoviště Náchod, která požadovala úpravy projektu, které z důvodu dovolených nebylo možné
na KHS včas schválit a nepostačovala obvyklá požární zpráva, která měla být nahrazena vyjádřením hasičů, protože v
objektu budou i komerční prostory.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty.
Odůvodnění:
Vzdání se práva a prominutí dluhu nižšího než 20.000 Kč vč. spadá dle § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, do nevyhrazené pravomoci RM. Lhůtu pro podání žádosti o územní a stavební povolení si
stanovil kupující na 120 dní od přechodu vlastnictví kupní smlouvou, což je lhůta poměrně hodně krátká vzhledem k
složitosti projektu a přípravy podkladů pro podání uvedené žádosti.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy odsouhlaseno.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 355- 15127/16
RM schvaluje vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za opožděné podání žádosti o územní
rozhodnutí a stavební povolení na stavbu na pozemku p. p. č. 379/1, které vyplývá z ujednání kupní smlouvy s předkupním
právem ze dne 18.03.2016.
RM 355 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu v ul. Na
Rybníku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 2/4 - Flash Příloha: RM 355 - 2/4 - Flash

Investor ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o umístění stavby zemního
kabelové nn přípojky v délce 2x3 m a 2 spojek do pozemku města p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín pro pozemek p. p. č.
642/17 v k. ú. Krčín. Jedná se zcela okrajovou část komunikace v ul. Na Rybníku. Přílohy č. RM 355 - 2/4: návrh
smlouvy, předkládací návrh, snímek mapy, výkres z PD.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy.
Odůvodnění:
ODSH: Dle § 25 odst. 6 písm. d) z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, musí zhotovitel ODSH požádat o
povolení zvláštní užívání pozemní komunikace, resp. o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo
podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku. Dále min. 3 týdny před samotnou realizací stavby je nutné dle
§ 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 téhož zákona, ODSH požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu
provádění stavebních prací. V případě, že bude povaha prací vyžadovat i instalaci dopravního značení, tak je
zapotřebí naše oddělení zažádat i o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. OMP: S
podmínkami ODSH byl žadatel seznámen. Ostatní odbory nemají připomínky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 355- 15128/16,
(uložen úkol číslo 21584).
RM souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města
p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín v rozsahu 6 m2 za cenu 200 Kč/m2 pozemku dotčeného budoucím věcným břemenem dle
předloženého výkresu: Úprava distribučního vedení NN z 26.08.2016.

STIS

RM 355 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren - cvičná plocha
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 2/5 - Flash Příloha: RM 355 - 2/5 - Flash

Část pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují. V
souladu s usnesením RM 352-15012/16 ze dne 01.08.2016 byl ode dne 12.08.2016 do dne 30.08.2016 zveřejněn
záměr města pronajmout zpevněnou plochu pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění k získání dovedností v řízení
motorových vozidel skupiny B, viz příloha č. RM 355 - 2/5: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru podali
nabídku 2 zájemci: Autoškola Divišek, Náchod, IČO: 737 42 139 a Autoškola Petr, Jestřebí, IČO: 444 42 343. Návrh
smlouvy o nájmu části pozemku + předkládací návrh je v příloze č. RM 355 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu se zájemci.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů a usnesení RM 352 na základě žádosti autoškol. V současnosti jsou na
užívání asfaltové plochy uzavřeny 4 smlouvy pro výcvik a zkoušky řidičů dvoukolových motorových vozidel za cenu
100 Kč/1 hod. výuky. Do elektronického rezervačního systému se dle OSN zatím nikdo nenahlásil.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 355- 15129/16,
(uložen úkol číslo 21585).
RM ukládá OMM uzavřít se zájemci o pronájem: Autoškolou Divišek, Náchod, IČO: 737 42 139 a Autoškolou Petr, Jestřebí,
IČO: 444 42 343 smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod za účelem výcviku žadatelů o
řidičské oprávnění pro získání dovedností v řízení motorových vozidel skupiny B dle předloženého návrhu s tím, že cena za 1
vyučovací hodinu je 100 Kč. Podmínkou každého použití pozemku je přihlášení do elektronického rezervačního systému
vedeného OSN.
RM 355 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Ukončení nájmu výpovědí z důvodu neuhrazení nájemného - pozemek k podnikání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 2/6 - Flash Příloha: RM 355 - 2/6 - Flash

Nájemce p. Petr Žabka, IČO: 652 20 099, neuhradil ve sjednaném termínu 31.03.2016 nájemné ve výši 3.360 Kč za
pronájem části p. p. č. 2176/11 o výměře 56 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují (skladování stavebních materiálů nářadí), viz příloha č. RM 355 - 2/6, tj. snímek mapy a foto. I přes opakované výzvy k úhradě nájemce nekomunikuje,
proto OMP předkládá RM návrh řešit vzniklou situaci podáním výpovědi, pro tento případ je sjednána výpovědní lhůta
v délce 1 měsíce.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výpovědí z důvodu neuhrazení nájemného.
Odůvodnění:
Dle smlouvy ze dne 02.10.2013 mělo být nájemné uhrazeno ke dni 31.03.2016, nájemce byl na tuto skutečnost
upozorněn telefonicky, e-mailem a 2x písemně vyzván k úhradě (1x doporučený dopis), ale nekomunikuje, osobně se
nedostavil a telefonicky sjednaný náhradní termín 30.06.2016 nedodržel. Nájem v případě podání výpovědi skončí ke
dni 31.10.2016 a nájemce je povinen pozemek k tomuto datu vyklidit a zarovnat.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 355- 15130/16,
(uložen úkol číslo 21586).
RM ukládá OMM dát nájemci p. Petru Žabkovi, IČO: 652 20 099, bytem Českých legií 4, 549 01 Nové Město nad Metují,
výpověď z nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 56 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu neuhrazení
nájemného pro rok 2016 ve sjednaném termínu. Výpovědní doba počne běžet dnem 01.10.2016 a nájem bude ukončen dne
31.10.2016. Nájemce je povinen uhradit nejpozději ke dni skončení nájmu poměrnou část nájemného za dobu užívání v roce
2016, tedy za období od dne 01.01. do dne 31.10.2016, a to ve výši 2.800 Kč.
RM 355 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

2.7 Prodej pozemků z majetku města v areálu bývalých kasáren
Zdroj. dokum.: RM 355 - 2/7 - Flash Příloha: RM 355 - 2/7 - Flash

Identifikace:

Společnost Fuertes development, s. r. o., IČO 26893223, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář
Palackého tř. 158, 612 00 Brno, nabízí městu odkoupení pozemků st. p. č. 2197 o výměře 1258 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, vč. stavby budovy č. p. 427, p. p. č. 2353 o výměře 3033 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 653/2 o výměře 12829 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu bývalých kasáren, viz příloha č. RM 355 2/7: nabídka včetně příloh, o celkové rozloze cca 17120 m2. Platba nabídnuté ceny 1.000 Kč/m2 by dle nabídky byla
splatná po nabytí právní moci územního rozhodnutí, dále záměr zasahuje i mimo pozemky v majetku města. Podle
usnesení č. RM 352-15018/16 bylo OMM uloženo předložit nabídku do semináře ZM dne 07.09.2016. Podle závěrů
projednání v semináři bude usnesení formulováno přímo na jednání RM. Přílohy č. RM 355 - 2/7: majetek města požadované pozemky, souhrnný materiál k žádosti, žádost + přílohy, 2x DUR, porovnání ÚP.
K rozhodnutí:
Ne/jednat se společností Fuertes development o předložené nabídce.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů viz příloha č. RM 355 - 2/7, porovnání platného a navrhovaného ÚP, odevzdaná DÚR od společnosti
ARCHITEP HK (situační výkresy, celé PD je uloženo na ORM).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur inicioval velice obsáhlou diskusi na téma budoucnosti areálu, především s ohledem na hlavní budovu
bývalých kasáren. Vyjádřil přesvědčení, že město málo propaguje tento areál pro případné developery. Vedoucí OMM
informoval, kde a jak je areál nabízen. Ing. Maur navrhnul, aby k reálným námětům na využití hlavní budovy byla
doplněna "tvrdá data", která by dala alespoň základní informaci o výši souvisejících investic. Bylo konstatováno, že v
uplynulých letech zastupitelé ani pracovní komise nenalezli shodu nad smysluplným, finančně dostupným a reálným
využitím hlavní budovy. Po velice obsáhlé diskusi pak radní schválili doporučení pro ZM dále se zájemcem jednat a
dále zadali úkol pro OMM předložit návrh na využití hlavní budovy vč. ekonomických souvislostí.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 355- 15131/16,
(uložen úkol číslo 21587).
RM doporučuje ZM uložit ST jednat o předložené nabídce od společnosti Fuertes development, s. r. o., IČO: 26893223, se
sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář Palackého tř. 158, 612 00 Brno, ve věci odkoupení pozemků v areálu
bývalých kasáren. RM ukládá OMM zpracovat návrh na využití hlavní budovy vč. ekonomických souvislostí.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.8 Žádost p. P. M. K. vlastníka pozemku ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Zdroj. dokum.: RM 355 - 2/8 - Flash Příloha: RM 355 - 2/8 - Flash

Identifikace:

Žádost p. P. M. K. vlastníka pozemku ke kácení dřevin rostoucích mimo les - podrobnosti viz příloha č. RM 355 - 2/8.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP: K odstranění předmětných dřevin z důvodu výstavby parkovacích ploch nemáme připomínek. Bříza
bělokorá i smrk pichlavý jsou podle Projektu péče o stromy, který zpracovala odborná firma SAFE TREES s.r.o.,
Rosice, navrženy ke kácení z důvodu infekce kmene (BŘ) a poškozených kořenů (SM). Na předmětnou stavbu již bylo
vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení, součástí projektové dokumentace je i ozelenění stavby.
Vyjádření TS: Souhlasím s pokácením stromů a keřů dle požadavku p. P. M. K.
ORM: Souhlasíme s pokácením stromů, bylo to odsouhlaseno již v PD ke stavebnímu povolení na bistro.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 355- 15132/16,
(uložen úkol číslo 21588).
RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (ø kmene cca 20 cm), 1 ks smrku pichlavého (ø kmene cca 38 cm), 1 ks smrku
ztepilého (ø kmene cca 13 cm) a 4 ks keřů (o ploše cca 25 m2) na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 355 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 355 - 12.9.2016

Rozvoj

14:25

OMM

3.1 Podnět pí G. P. ze dne 15.08.2016
Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/1 - Flash Příloha: RM 355 - 3/1 - Flash

Identifikace:

Dne 15.08.2016 byl doručen dopis pí G. P. viz příloha č. RM 355 - 3/1. Ve své žádosti pí G. P. vyjadřuje svůj
nesouhlas s řešením odvodnění dešťových vod z nově navrhované komunikace v areálu bývalých kasáren. Tato PD
byla zadána městem a zpracovává ji firma Architep HK s.r.o. Původně byly v tomto areálu odváděny dešťové vody do
kanalizace. Při řešení nové PD, s tím však fy Vodovody a kanalizace Náchod a.s. nesouhlasí. Proto byl ve spodní
části kasáren navržen zasakovací objekt. S tímto řešením pí G. P. nesouhlasí a vyjadřuje obavu z budoucího
podmáčení a poškozování jejího pozemku. K tomuto podnětu podal své vyjádření projektant - viz příloha č. RM 355 3/1, dle jeho přiloženého výpočtu je zasakovací objekt navržen s 3 násobnou bezpečnostní kapacitou.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zpracováním hydrogeologického posudku na území dotčené stavbou komunikace v areálu bývalých
kasáren.
Odůvodnění:
Vzhledem k požadavku pí G. P. na zajištění hydrogeologického průzkumu a ke sdělení stavebního úřadu, že by si ho
na základě jejích připomínek v územním řízení musel také vyžádat, tak ORM doporučuje odsouhlasení zpracování
tohoto posudku. ORM též požádalo fy Vodovody a kanalizace Náchod a.s. o schůzku na místě, kde bude řešena
možnost pouštění dešťových vod do stávající kanalizace. Náklad na zpracování hydrogeologického posudku je cca 15
tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 355- 15133/16,
(uložen úkol číslo 21589).
RM souhlasí se zpracováním hydrogeologického posudku na území dotčeném stavbou komunikace v areálu bývalých
kasáren a ukládá OMM zadat jeho zpracování. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 15 tis. Kč z org. 1708 Autobusový
přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího) (§ 2221) na org. 1696 Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD (§ 2212).
RM 355 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.2 SOD - Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/2 - Flash Příloha: RM 355 - 3/2 - Flash

ZM 113 ze dne 21.04.2016 usnesením č. ZM 113-7413/16 schválilo novou investiční akci „Oprava asfaltového krytu v
ul. Nábřežní“ v rozpočtu 2016 a schválilo finanční prostředky ve výši 330 tis. Kč. RM 351 ze dne 04.07.2016
usnesením č. RM 351-14982/16, souhlasila s vícepracemi na tuto akci ve výši 167.496 Kč vč. DPH. ORM nyní
předkládá ke schválení Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace
Náchod a.s. na realizaci výše uvedené akce, celkové náklady činí 485.571,48 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo + pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vzhledem, že výše finančních prostředků na tuto akci byla schválena RM a ZM, ORM doporučuje schválení SOD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - upozornila na rozdílné částky ve smlouvě a v usnesení. ORM - jedna cena je bez DPH, druhá vč.
DPH. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 355- 15134/16,
(uložen úkol číslo 21590).
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na akci
„Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní", ve znění přílohy č. RM 355 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 355 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

3.3 Vodorovné dopravní značení "Zákaz zastavení" v ul. U Letiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/3 - Flash Příloha: RM 355 - 3/3 - Flash

OMM na základě výjezdního jednání RM 354 konaného dne 29.08.2016 dostalo za úkol prověřit možnost instalace
vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ v ul. U Letiště, a to v úseku křížení s ulicí Polní. Dopravní
značení bude instalováno v délce 10 m před křižovatkou ul. U Letiště s ul. Polní, a to po pravé straně ve směru jízdy
od ul. Nahořanská do ul. Na Kopci. ORM návrh projednalo se zástupcem DI Náchod a s ODSH, vyjádření bylo kladné.
Celkové náklady na vodorovné dopravní značení jsou odhadovány na cca 2.000 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním vodorovného dopravního značení "Zákaz zastavení" v ul. U Letiště.
Odůvodnění:
OMM obdržel prosbu o snížení dopravního rizika na výjezdu z ul. Polní ve směru k lesu Luštinec, kde je situace v
těchto místech zhoršena z důvodu parkujících vozidel. Občan zažádal MP o občasnou kontrolu stavu zaparkovaných
vozidel a o instalaci dopravního zrcadla na roh ulice (u nemovitosti p. V.). Celá záležitost byla projednávána se
zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod, vrchním strážníkem MP a na RM č. 352 a 354. RM č. 352 vzala žádost
na vědomí a uložila OMM zařadit projednání žádosti do výjezdní části jednání RM č. 354 konané dne 29.08.2016.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 355- 15135/16,
(uložen úkol číslo 21591).
RM souhlasí s umístěním vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ v délce 10 m před křižovatkou ul. U
Letiště s ul. Polní, a to po pravé straně ve směru jízdy od ul. Nahořanská do ul. Na Kopci. RM ukládá OMM zajistit všechna
potřebná vyjádření.
RM 355 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

3.4 Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova při překládce nn do země - související investice
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/4 - Flash Příloha: RM 355 - 3/4 - Flash

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 připravuje akci přeložení vrchního vedení NN v ul.
Johnova, Československé armády, Dukelská a Husova. Rekonstrukce vedení měla být provedena v roce 2017.
Vzhledem k tomu, že mají potřebné finanční prostředky, tak chtějí tuto akci provést ještě v letošním roce v měsících
září-listopad. Zástupcem fy ČEZ Distribuce a.s. bylo město osloveno o zvážení oprav chodníků v ul. Johnova od
kruhové křižovatky po ul. Československé armády. Chodníky v této části jsou ve zcela nevyhovujícím stavu nesoudržné podkladní vrstvy, prasklé dlaždice, značné nerovnosti, špatné obrubníky - nevyhovují současným
normám. Dle informace od zástupce fy ČEZ Distribuce a.s. pana A. Voborníka a od zástupce dodavatelské firmy by
bylo zajištěno, v případě, že město bude chodníky opravovat, provedení těchto prací: rozebrání a odstranění stávající
dlažby vč. obrubníků, výkopy pro vedení NN vč. zpětných zásypů a hutnění, odebrání stávajících podsypů nebo
zeminy do úrovně - 33 cm pod úroveň stávající nivelety. Zbývající práce na chodníku by muselo zajistit město. Tj.
osazení nových obrub, zarovnání krajnice vozovky, podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbu, položení zámkové dlažby.
Plocha chodníků, kterých se týká přeložka NN v dotčené části ul. Johnova po ul. Československé armády je celkem
cca 661 m2, část. Odhad nákladů na rekonstrukci chodníků v ul. Johnova, které by hradilo město, je cca 1,1 mil. Kč.
Činnosti, které by zajistila fy ČEZ Distribuce a.s., potažmo dodavatelská firma, jsou odhadem za cca 140 tis. Kč vč.
DPH.
Město každý rok pořádá schůzky správců sítí a komunikace, aby všichni představili své chystané záměry a akce na
další rok, aby se akce vzájemně zkoordinovaly a všichni se mohli případně dostatečně připravit a u dané akce si
zrealizovat i své opravy či nové investice. Na schůzce v roce 2015 bylo zástupcem fy ČEZ Distribuce a.s. řečeno, že
by se kabelizace ulic Johnova, Dukelská a Československé armády měla uskutečnit v roce 2017. Město proto na rok
2016 se žádnou investicí do chodníků v ul. Johnova nepočítalo. Po zhlédnutí stavu chodníků v místech, kde je
plánována přeložka nn je stav chodníků v ul. Johnova nejhorší a navrácení do původního stavu by bylo problematické.
V ostatních ulicích je stav chodníků takový, že po vykopání potřebného výkopu pro uložení kabelů bude chodník
navrácen do původního stavu.
Město, z důvodu velmi krátkého času na přípravu, a dále z důvodu, že s touto akcí nebylo počítáno v rozpočtu 2016 a
také z důvodu, aby měli ostatní správci sítí čas na přípravu a projednání možného položení chrániček do chodníku
(konkrétní zájem projevila fy Goldware CZ, s.r.o.), tak město jménem ST požádalo o realizaci této akce tak, jak bylo
plánováno, a to až v roce 2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí, v případě, že nebude fy ČEZ Distribuce a.s. akceptována žádost o posun realizace přeložky nn v
daných ulicích do roku 2017, tak doporučit ZM schválení nové položky rozpočtu a potřebné RO.
Odůvodnění:
ORM oslovilo také fy RWE Distribuční služby s.r.o., zda v daném místě neplánují také opravu zařízení (plynovodu) v
jejich správě. V chodníku na levé straně od kruhové křižovatky se nachází plynovodní potrubí, které není ve
vyhovujícím stavu. V loňském roce byla u č. p. 284 řešena oprava plynovodu z důvodu úniku plynu. Vyjádření
zástupce společnosti RWE Distribuční služby s.r.o.: "V nejbližším časovém období (tj. do r. 2020) nepřipravujeme
žádné plánované rekonstrukce plynovodů ve zmiňovaných ulicích v Novém Městě nad Metují. Pro Vaši informaci ještě
uvádím skutečnost, že tato záležitost byla též projednána s p. Svatošem (tel.: 602 108 475) příslušným pracovníkem
RWE GasNet, s.r.o. - vlastník PZ."
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - usnesení je podmínečné - nevíme, jak se k tomu vyjádří fy ČEZ Distribuce a.s. - dále neznáme finanční částku,
kolik Kč bude akce stát - navázala rozsáhlá diskuse.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 355- 15136/16,
(uložen úkol číslo 21592).
RM bere na vědomí podané informace k plánované investici firmy ČEZ Distribuce a.s. v ul. ul. Johnova, Československé
armády, Dukelská a Husova. RM v případě, že fy ČEZ Distribuce a.s. nebude akceptovat žádost města Nové Město nad
Metují o posun realizace přeložky nn v ul. Johnova, Československé armády, Dukelská a Husova do roku 2017, doporučuje
ZM schválit novou položku rozpočtu na rok 2016, a to "Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova" ve výši 1,1 mil. Kč. RM
doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - nová položka "Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova" ve výši 1,1 mil. Kč.
Částka bude pokryta navýšením příjmů v položce Daně z příjmů právnických osob (pol. 1121).
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

3.5 Nová investice 2016 - PD - chlapecké WC včetně úklidové místnosti v I. NP ZŠ Komenského
Identifikace:
V srpnu 2016 byla provedena prohlídka WC pro chlapce a přilehlé úklidové místnosti v 1. NP "ZŠ Komenského" v
Novém Městě nad Metují. Šetřením byl zjištěn nevyhovující stav WC a přilehlé úklidové místnosti. WC neodpovídá
současnému standardu. Dále zde pravděpodobně není plně funkční ležatá kanalizace. Zeď mezi WC a úklidovou
místností je neustále v celé výšce vlhká a úklidová místnost se musí odvětrávat do prostoru chlapeckých WC. Z
tohoto důvodu navrhujeme zpracování projektové dokumentace ještě v roce 2016, aby bylo možné tuto rekonstrukci
realizovat co nejdříve. Předpokládané náklady na zpracování PD jsou 55 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit s novou investicí a rozpočtovou úpravu.
Odůvodnění:
Hrubý odhad nákladů na realizaci rekonstrukce chlapeckého WC vč. úklidové místnosti v I. NP "ZŠ Komenského" je
cca 800 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST se ujal komentáře k tomuto bodu a uvedl důvody této investiční akce - stejně nás to jednou čeká - nyní jde o to,
jestli letos nebo příští rok apod. Po dlouhé diskusi radní odhlasovali usnesení ve znění: "RM nesouhlasí s novou
investiční akcí „PD - Chlapecké WC včetně úklidové místnosti v 1. NP. ZŠ Komenského“." MST - nejedná se prioritní
akci města. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti. Akce může být případně zařazena v rámci
menších investičních akcí v rozpočtu 2017 nebo letech následujících. ORM - v případě, že nebude letos zpracována
PD, tak se realizace nestihne o prázdninách 2017.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 355- 15137/16
RM nesouhlasí s novou investiční akcí „PD - Chlapecké WC včetně úklidové místnosti v 1. NP. ZŠ Komenského“.
RM 355 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.6 Nová investice 2016 - PD - WC pro dívky a chlapce v I. NP ZŠ Malecí
Identifikace:
O letních prázdninách byla provedena rekonstrukce WC pro dívky a chlapce u školní družiny "ZŠ Malecí". Byly
rekonstruovány dle požadavku WC ve II. patře. Rozvody instalací však bezprostředně souvisí s WC, které se nachází
v I. NP pod těmito místnostmi. Při realizaci byl zjištěn skutečný stav rozvodů vody, která je propojena v okruhu pro obě
WC. Nové WC muselo být napojeno provizorně a stávající stoupací potrubí ve zdi muselo být zaslepeno. V tomto
potrubí však zůstává množství vody, která necirkuluje. Dále jsou dotčená WC v nevyhovujícím stavu, které
neodpovídá současnému standardu. Z těchto technických důvodů navrhujeme zpracování projektové dokumentace
ještě v roce 2016, aby bylo možné tuto rekonstrukci realizovat co nejdříve. Předpokládané náklady na zpracování PD
jsou 60 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit novou investici a rozpočtovou úpravu.
Odůvodnění:
Hrubý odhad nákladů na realizaci rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v I. NP "ZŠ Malecí" je cca 1 mil. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 3/5. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 355- 15138/16
RM nesouhlasí s novou investiční akcí „PD - WC pro dívky a chlapce v I. NP ZŠ Malecí“.
RM 355 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 355 - 12.9.2016

3.7 Aktuální stav projektů k 07.09.2016
Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/7 - Flash Příloha: RM 355 - 3/7 - Flash

Identifikace:

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 355 - 3/7.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 07.09.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 355- 15139/16,
(uložen úkol číslo 21593).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 07.09.2016, ve znění přílohy č. RM 355 - 3/7.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Žádost firmy ELEKTRO-COMP spol. s r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/8 - Flash Příloha: RM 355 - 3/8 - Flash

Dne 07.09.2016 byla na město doručena žádost fy ELEKTRO-COMP spol. s r.o. o odpuštění penále za překročení
doby nájmu, která byla sjednána Nájemní smlouvou č. 19/2016. Odůvodnění je popsáno v žádosti - viz příloha č. RM
355 - 3/8.
RM 348 odsouhlasila odpuštění nájemného této firmě za provádění překopů v ul. Nábřežní a v ul. Pod Strážnicí,
termín ukončení prací byl v Nájemní smlouvě č. 19/2016 do dne 30.07. 2016. Stavební práce se však fy ELEKTROCOMP spol. s r.o. protáhly, proto by jim dle ustanovení této smlouvy měla být naúčtována smluvní pokuta.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit s odpuštěním smluvní pokuty z Nájemní smlouvy č. 19/2016.
Odůvodnění:
Smluvní pokuta za překročení doby nájmu ke dni 05.09.2016 činí 31 tis. Kč. V současné chvíli je stav pozemků
připraven k protokolárnímu převzetí. Město v letošním roce v ul. Nábřežní realizovalo stavbu kanalizace, VO a MR,
dále byl zrealizován nový povrch komunikace. Bylo logické, aby při jedněch výkopových pracích byly provedeny i
práce ostatních správců sítí. Firma ČEZ Distribuce a.s. měla přeložku nn do země bohužel naplánovánu až na rok
2017. Vyhověla žádosti města a akci zařadila do roku 2016 nad rámec svého plánu. Z tohoto důvodu se ORM přiklání
k odpuštění smluvní pokuty.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 355- 15140/16,
(uložen úkol číslo 21594).
RM doporučuje ZM souhlasit s odpuštěním smluvní pokuty z Nájemní smlouvy č. 19/2016 mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Česká Skalice ve výši 31 tis. Kč ke dni 05.09.2016, z důvodu, že tato akce byla
na žádost města zrealizovaná nad plán firmy ČEZ Distribuce a.s. pro rok 2016 již v letošním roce a byla provedena současně
se stavbou "Kanalizace v ul. Nábřežní", kterou realizovalo město Nové Město nad Metují ve spolupráci se společností
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
RM 355 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.
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RM 355 - 12.9.2016

3.9 Návrh parkování v areálu "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/9 - Flash Příloha: RM 355 - 3/9 - Flash

RM 354 uložila OMM zpracovat návrh možného parkování v areálu "ZŠ Malecí" pro uživatele tělocvičen tak, aby se
zamezilo parkování v zeleni v ul. 28. října a předložit ho na jednání RM 355. Návrh parkování viz příloha č. RM 355 3/9. Na toto rozhodnutí RM naváže jednání s ředitelkou školy a na to pak bude předložen do RM návrh úprav DZ v
dané lokalitě.
K rozhodnutí:
Souhlasit s návrhem parkování v areálu "ZŠ Malecí", uložit ST projednat možnost a režim parkování s ředitelkou "ZŠ
Malecí", příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
Návrh parkovacích míst je zpracován dle normových požadavků, dle návrhu v areálu zaparkuje 18 osobních
automobilů. V případě, že by se neprovádělo vyznačení těchto parkovacích míst vodorovným dopravním značením,
tak se předpokládá, že se podél komunikace vejde o cca 5 automobilů víc. Nepočítáme s parkováním na ploše před
rampou u kuchyně a u domku školníka. Pro zamezení vjezdu na tuto plochu jsou možná tato řešení: 1) vhodným
vodorovným dopravním značením (žlutá klikatá čára,..); 2) vyznačit na této ploše vyhrazená parkovací stání pro
zaměstnance školy a před rampou zákaz zastavení; 3) každý den zabránit vjezdu vhodnou zábranou (natažení
provazu či řetězu přes mobilní sloupky); 4) zabudování sklopných sloupků, každý den by se však také musely
obsluhovat.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
RM uložila ST úkol, a to projednat s ředitelkou "ZŠ Malecí" rozhodnutí RM + úkol pro TS provést potřebné vodorovné
vyznačení stání pro vozidla.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 355- 15141/16,
(uložen úkol číslo 21595).
RM souhlasí s návrhem parkování v areálu "ZŠ Malecí", ve znění přílohy č. RM 355 - 3/9, a ukládá ST projednat rozhodnutí
RM zavedení tohoto režimu parkování s ředitelkou "ZŠ Malecí".
RM 355 Ukládá.
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3.10 Nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády (Přesun z RM 352 a
354)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/10 - Flash Příloha: RM 355 - 3/10 - Flash

Nesouhlas několika občanů s umístěním "Zákazu zastavení" v ul. Československé armády - podrobnosti viz příloha č.
RM 355 - 3/10. Byla to jejich reakce na usnesení č. RM 351-14988/16: "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." Na nesouhlas občanů reagovala RM 352, která přijala usnesení č. RM 35215024/16: „RM vzala na vědomí nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády, který
byl RM zaslán dne 25.07.2016 a ukládá OMM zařadit projednání žádosti na místě do výjezdní části jednání RM č.
354, konané dne 29.08.2016, s tím, že budou k němu přizváni i zástupci žadatelů.“ Toto bylo zajištěno, ale při výjezdu
na RM 354 se nemohli zúčastnit zástupci žadatelů, proto bylo dohodnuto, že místo bude navštíveno v rámci krátkého
výjezdu v úvodu RM 355.
K rozhodnutí:
Projednat žádost týkající se nesouhlasu občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády +
rozhodnout o dalším postupu, tj. zda RM potvrdí své usnesení a schválené DZ bude realizováno nebo zda dojde k
revokaci usnesení a k umístění DZ nedojde.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 355 - 3/10.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ve 14:04 hodin - radní se vrátili z výjezdu a první bod, o kterém začali jednat, byl bod č. 3/10. Na jednání RM byli také
přítomni vedoucí OMM, ORM, ODSH a vrchní strážník MP. ODSH i vrchní strážník MP doporučují "Zákaz zastavení".
V parkovací studii je zároveň řešeno i zjednosměrnění ul. Sadová. Radní souhlasí, ale mělo by se řešit parkování
těchto vozidel. Řešením by bylo vybudování šikmých stání v ul. Sadová na pozemcích patřících k bytovým domům.
Stání by si měli zajistit vlastníci pozemků.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 355- 15142/16,
(uložen úkol číslo 21596).
RM potvrzuje své usnesení č. RM 351-14988/16, tj. umístění 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
provést realizaci DZ.
RM 355 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Změna výše schváleného příspěvku města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/11 - Flash Příloha: RM 355 - 3/11 - Flash

Usnesením č. ZM 112-7385/16 byl schválen příspěvek města na obnovu kulturních památek v Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2016: u žadatele 1) p. P. B., obnova krovu do náměstí a střešní plášť, je třeba změnit výši
schváleného příspěvku ze 143 tis. Kč na 125 tis. Kč; 2) p. J. M. B. D., na obnovu dřevěné konstrukce Jurkovičova
mostu (zámecká zahrada) změnit příspěvek ze 60 tis. Kč na 41 tis. Kč, aby příspěvek odpovídal 15 % celkových
nákladů na obnovu.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit změnu výše příspěvku na obnovu kulturní památky, aby odpovídal 15 % celkových nákladů.
Odůvodnění:
Příspěvek města se schvaloval v době, kdy žadatelé uváděli náklady na obnovu dle odhadu, žádost o dotaci na MK
ČR se předkládala (viz příloha č. RM 355 - 3/11) dle výše nákladů uvedených ve smlouvách o dílo s dodavatelem.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 355- 15143/16,
(uložen úkol číslo 21597).
RM doporučuje ZM schválit změnu příspěvku města: 1) p. P. B., obnova krovu do náměstí a střešní plášť, ze 143 tis. Kč na
125 tis. Kč; 2) p. J. M. B. D., na obnovu dřevěné konstrukce Jurkovičova mostu (zámecká zahrada ze 60 tis. Kč na 41 tis. Kč,
aby odpovídal 15 % celkových nákladů na obnovu kulturní památky.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 355 - 12.9.2016

3.12 Investiční seminář - výstupy z jednání pro ZM 115 - seznam prioritních investic 2017 - 2020
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/12 - Flash Příloha: RM 355 - 3/12 - Flash

Dne 07.09.2016 se uskutečnil seminář zastupitelů k prioritním investicím města v letech 2017 - 2020. Na základě
jednání v tomto semináři je třeba doporučit ZM ke schválení výsledný seznam prioritních investic, které by měly být v
daných letech přednostně realizovány. Seznam (Prioritní investice města v letech 2017 - 2020) viz příloha č. RM 355 3/12.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit seznam prioritních investic 2017 - 2020, který byl projednán na "Investičním semináři pro
zastupitele města Nové Město nad Metují k významným investičním akcím města pro období 2017 - 2020".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Paní Petruželková - upozornila na chybu v příloze - položka "výtah" nepatří do "ZŠ Krčín", ale do "ZŠ Komenského".
OMM + ORM - poděkovali + opraví. Rozsáhlá diskuse radních nad tabulkou investičních akci, jejich priorit, atd.
navázala na diskusi vedenou na pracovním semináři zastupitelů. Ing. Maur - v seznamu investic mu chybí
infrastruktura (komunikace) v Novém Městě nad Metují. MST - zde se ale jedná o část investic - pouze prioritních nad
3 mil. Kč, 40 % budou investice do 3 mil. Kč a třetí část budou méně nákladné akce. Dále vyjádřil nesouhlas s Ing.
Maurem - v tabulce priorit je zařazeno několik ulic a některé se orientačním hlasováním na semináři do tabulky
nedostaly, protože je zastupitelé za svou prioritu nepovažovali. Ing. Maur - není přesvědčen o tom, že zásadní
zlepšení infrastruktury dosáhneme malými položkami. MST - nedosáhneme. ST - dotázal se Ing. Maura, jak
doporučuje upravit stávající / výsledný seznam "Prioritní investice města v letech 2017 - 2020" - co se tedy má
vyloučit a nahradit? Ing. Maur - reagoval - nechce to tlačit do navyšování úvěru, ale domnívá se, že pokud přijde
smysluplný nápad na zlepšení, tak řada zastupitelů bude souhlasit např. se zvýšením úvěru ze 30 na 40 mil. Kč. TAJ měl by být hlasovatelný protinávrh k usnesení. V 17:37 hodin - nakonec radní odhlasovali doporučit ZM schválit
seznam prioritních investic města pro období 2017 - 2020 ve znění upravené přílohy".
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 355- 15144/16,
(uložen úkol číslo 21598).
RM doporučuje ZM schválit seznam prioritních investic města pro období 2017 - 2020 ve znění upravené přílohy č. RM 355 3/12.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 26 z 40

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

3.13 Projektové záměry novoměstských škol ("ZŠ Krčín", "ZŠ Komenského") - nové investiční položky
2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/13 - Flash Příloha: RM 355 - 3/13 - Flash

Základní školy ("ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského") předkládají zřizovateli, městu Nové Město nad Metují, k rozhodnutí a
schválení přípravných prací své projektové záměry. "ZŠ Krčín" předkládá projektový záměr na rekonstrukci půdních
prostor - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity
školy a podporu výuky a práce s digitálními technologiemi. "ZŠ Komenského" předkládá projektový záměr na
rekonstrukci půdních prostor pro vytvoření odborných učeben pro praktickou výuku (přírodovědné předměty), zajištění
bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy a práce s digitálními technologiemi. Projektové
záměry vč. nákladů v přípravné i realizační fázi jsou v příloze č. RM 355 - 3/13.
V případě vyjádření souhlasu zřizovatele a schválení projekčních prací u předložených záměrů je nutné schválit v
rozpočtu města nové investiční položky na zahájení prací na projektu/projektech. V případě "ZŠ Krčín" jsou náklady
na přípravu projektu stanoveny na základě předběžné nabídky na 350 tis. Kč (Podání žádosti, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace). V případě projektu "ZŠ Komenského" se jedná také přibližně o 350 tis. Kč (Podání žádosti,
Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace). Odhad celkových nákladů na realizaci projektu je v případě "ZŠ
Krčín" cca do 4,6 mil. Kč vč. DPH, v případě "ZŠ Komenského" se jedná podle předběžného odhadu projekční firmy a
cca do 15 mil. Kč vč. DPH. Realizační ceny jsou v této chvíli stanoveny na základě výměr rekonstruovaných prostor,
tedy mohou být následně odlišné od cen stanovených na základě vypracované projektové dokumentace.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit projektové záměry a nové investiční položky v rozpočtu na rok 2016 na projektovou přípravu a
podání žádosti o dotaci ve výši 350 tis. Kč na akci „rekonstrukce půdních prostor v ZŠ Krčín“ a ve výši 350 tis. Kč na
akci „rekonstrukce půdních prostor v ZŠ Komenského“, doporučit ZM schválit RO, příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
ORM: V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla vyhlášena výzva č. 46 pod názvem
„Infrastruktura základních škol“ zaměřená na podporu školství v klíčových kompetencích. Příjem žádostí probíhá do
dne 14.02.2017. V obou případech je termín pro vytvoření projektové dokumentace, podání žádosti o stavební
povolení, vytvoření studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci dosti krátký. I přesto v případě schválení záměrů
ZM navrhujeme připravit projekty tak, aby se zkusilo podat žádost do výzvy č. 46 nebo aby se mohla žádost o dotaci
případně podat v další výzvě. Dle dostupných informací je další výzva v oblasti „Infrastruktury základních škol“
plánována na září 2017. Výše dotace v této oblasti je pro obec, jako žadatele o dotaci, 90 % z uznatelných nákladů.
OŠKS: Doporučujeme schválit. V případě „ZŠ Krčín“ dojde vybudováním nové učebny přírodovědných předmětů k
vytvoření optimálních podmínek pro výuku odborných předmětů. V současné době dochází k častému překrývání
výuky chemie a přírodopisu ve stávající odborné učebně. U „ZŠ Komenského“ se realizací projektu dosáhne
bezbariérovosti školy a vyřeší se (alespoň částečně) problém s umisťováním kmenových učeben do učeben
odborných. Bezbariérovost musí zajistit zřizovatel školy dle § 16 odst. 2 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v případě, že školu
navštěvuje tělesně postižený žák.
ORM souhlasí a přiklání se k vyjádření OŠKS. Obě akce jsou zapracovány do nového seznamu prioritních investic na
roky 2017 - 2020 s tím, že ale u těchto dvou, je z důvodů včasného podání žádostí o dotaci, již v roce 2016 nutné
zpracovat PD a žádost. K tomu je nutné již nyní schválit finanční prostředky pro tuto investiční přípravu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedena diskuse k rozšiřování škol o další učebny s ohledem na vývoj počtu žáků v budoucích letech. Mělo by se
prověřit, zda z pohledu dotace není výhodnější řešit oba projekty jako jeden integrovaný celek.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 355- 15145/16,
(uložen úkol číslo 21599).
RM doporučuje ZM schválit projektové záměry:
1) na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Krčín - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku přírodovědných
předmětů, zajištění konektivity školy a podporu výuky a práce s digitálními technologiemi.
2) na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Komenského pro vytvoření odborných učeben pro praktickou výuku, zajištění
bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy a práce s digitálními technologiemi.
RM doporučuje ZM schválit nové investiční položky rozpočtu 2016 na přípravu projektů 1) ZŠ Krčín - půdní vestavba a 2) ZŠ
Komenského - půdní vestavba a výtah. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření: 1) nová položka ZŠ Krčín - půdní
vestavba ve výši 350 tis. Kč a 2) nová položka ZŠ Komenského - půdní vestavba a výtah ve výši 350 tis. Kč. Částky budou
pokryty navýšením příjmů v položce Daně z příjmů FO ze závislé činnost (pol. 1111).
RM ukládá OMM prověřit výhody případného podání integrovaného projektu s oběma projektovými záměry v jedné žádosti.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.14 Žádost o povolení parkování před MKN
Zdroj. dokum.: RM 355 - 3/14 - Flash Příloha: RM 355 - 3/14 - Flash

Identifikace:

Žádost ředitele Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen „MKN“) pana Mgr. Vladimíra Růžičky o placené
přenosné povolení parkování před budovou knihovny pro jedno vozidlo. Povolení - parkovací karta (bez uvedení
SPZ) - by byla využita k parkování soukromého vozidla ředitele (často pro služební účely) a dále pro oficiální
návštěvy, poštu, dodavatele knih, servisní organizace. Vzhledem k tomu, že MKN nemá vlastní vozidlo, využívá ke
služebním účelům vozidla MěÚ, ale docházková vzdálenost do garáže je dle ředitele MKN časově zatěžující,
neefektivní a neekonomická, proto využívá i své soukromé vozidlo (z tohoto důvodu je ochoten platbu uhradit ze
soukromých prostředků). V současnosti se krátkodobé zastavení řeší parkováním před vchodem do MKN (na základě
dodatkové tabulky u zákazu zastavení), což není dle ředitele MKN vyhovující. Jak dále uvedl, parkování na plochách v
okolí MKN je problematické. Žádost ředitele MKN - viz příloha č. RM 355 - 3/14.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti MKN o povolení parkování před MKN.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů - viz příloha č. RM 355 - 3/14.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - přednesl radním bod na tzv. "žlutém papíře". Ing. Maur - kdyby stejná žádost přišla např. od ředitele ZUŠ, jak se
k ní postavíme? ST - negativně. Ing. Maur - tím pádem je to jasné - měli bychom brát všechny obdobné případy
stejně. MST - k systému parkování se po nějaké době vrátíme, aby se stávající režim vyhodnotil.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 355- 15146/16
RM nesouhlasí se žádostí ředitele MKN o vydání placené přenosné karty k parkování před budovou MKN. RM ukládá OMM
zařadit žádost ředitele MKN do seznamu připomínek k současnému systému parkování v Novém Městě nad Metují.
RM 355 Ukládá.

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

3.15 Geodetické a geometrické zaměření investiční akce „Chodník ve Vrchovinách u viaduktu“
Identifikace:
Na investiční položce nezůstal na org. 1704 „Chodník ve Vrchovinách u viaduktu“ (§ 2219) dostatečný obnos peněz
pro geometrické a geodetické zaměření, které bylo na základě předběžné objednávky provedeno fy Geodézie
Náchod, s.r.o., která stavbu zaměřila za cca 20 tis. Kč. Na org. 1704 zbývá přibližně 17 tis. Kč. ORM navrhuje
rozpočtové opatření - převod 3 tis. Kč z org. 1699 „Stavební úpravy chodníku v ulici Malecí, Nové Město nad Metují“ (§
2219) na org. 1704 „Chodník ve Vrchovinách u viaduktu“ (§ 2219).
K rozhodnutí:
Schválit RO - převod 3 tis. Kč z org. 1699 „Stavební úpravy chodníku v ulici Malecí, Nové Město nad Metují“ (§ 2219)
na org. 1704 „Chodník ve Vrchovinách u viaduktu“ (§ 2219).
Odůvodnění:
Geometrické a geodetické zaměření je nezbytnou součástí potřebnou pro kolaudaci stavby. Pro úspěšné
zkolaudování stavby zbývá jen předložit toto zaměření.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ORM - jedná se o nový bod mimo pozvánku RM.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 355- 15147/16
RM schvaluje rozpočtové opatření - převod 3 tis. Kč z org. 1699 „Stavební úpravy chodníku v ulici Malecí, Nové Město nad
Metují“ (§ 2219) na org. 1704 „Chodník ve Vrchovinách u viaduktu“ (§ 2219).
RM 355 Schvaluje.
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Čl 4

RM 355 - 12.9.2016

Správa nemovitostí

16:00

OMM

4.1 Smlouva o pronájmu prostoru pro umístění telekomunikačního zařízení
Identifikace:

(Int.: OSN/484) Zdroj. dokum.: RM 355 - 4/1 - Flash Příloha: RM 355 - 4/1 - Flash

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání (jednoho místa) pro umístění telekomunikačního zařízení na ploše
střechy objektu č. p. 34, Žižkovo nám., Krčín, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322, Dobruška, IČO: 27477207.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání.
Odůvodnění:
Plnění usnesení č. RM 352-15043/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 355- 15148/16,
(uložen úkol číslo 21600).
RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání (jednoho místa) pro umístění telekomunikačního zařízení na
ploše střechy objektu č. p. 34, Žižkovo náměstí, Krčín, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322, Dobruška, IČO: 27477207, ve znění přílohy č. RM 355 - 4/1, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 355 Schvaluje.

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

4.2 Výpověď z nájemní smlouvy prostor pro podnikání
Identifikace:

(Int.: OSN/485) Zdroj. dokum.: RM 355 - 4/2 - Flash Příloha: RM 355 - 4/2 - Flash

Výpověď z nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, podaná nájemcem p. Radko
Rovenským, V Aleji 838, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 13576593. Jedná se o prostory prodejny drogerie a
výpovědní lhůta počíná běžet ode dne 01.09.2016. Dle smlouvy o nájmu je výpovědní lhůta 6 měsíční. Ukončení
nájmu se předpokládá ke dni 28.02.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podanou výpověď nájemní smlouvy prostor pro podnikání.
Odůvodnění:
Výpověď z nájemní smlouvy je podána v souladu s touto smlouvou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST - odchod z jednání RM v 17:57 hodin.
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 355- 15149/16,
(uložen úkol číslo 21601).
RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání (prodejna drogerie) v objektu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, podaná
nájemcem p. Radko Rovenským, V Aleji 838, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 13576593.
RM 355 Bere na vědomí.
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RM 355 - 12.9.2016

4.3 Žádost o pronájem prostor pro podnikání
Identifikace:

(Int.: OSN/486) Zdroj. dokum.: RM 355 - 4/3 - Flash Příloha: RM 355 - 4/3 - Flash

Jedná se o žádost pí Moniky Kubíčkové, Pivovarská 830, 552 03 Česká Skalice, IČO: 41257545, o pronájem prostor
prodejny drogerie v objektu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují. Celkový rozsah pronájmu je stanoven
na 318,4 m2 za cenu 850 Kč/m2/rok (celkové roční nájemné 270.804 Kč). Paní Kubíčková žádá o pronájem prostor
prodejny drogerie v závislosti na dlouholeté spolupráci se stávajícím nájemcem p. Radko Rovenským, který podal
výpověď z výše uvedeného prostoru pro podnikání. Paní Kubíčková nabízí pokračování pronájmu prostor za
podmínek shodných se smlouvou stávajícího nájemce (tj. především pronájem 318,4 m2, doba neurčitá, výpovědní
lhůta 6 měsíců, cena pronájmu 850 Kč/m2/rok).
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu prostor prodejny drogerie v objektu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN je logické pokračovat v provozování prodejny drogerie, na kterou jsou obyvatelé Nové Město nad
Metují již zvyklí. Je zde zaběhlá a tomuto provozu plně přizpůsobena. Zárukou bezproblémového provozu by také
měla být dlouhodobá spoluúčast žadatelky na vedení prodejny. Z těchto důvodů doporučuje OSN zveřejnit záměr se
stanovenou minimální nabídkovou cenou 850 Kč/m2/rok, protože nabízená cena nájmu se blíží k ceně stanovené
cenovou mapou, tj. 950 Kč/m2/rok. I přes výše uvedené se jedná o velmi atraktivní lokalitu a toto zveřejnění záměru
by mělo dávat šanci dalším zájemcům a vybízet je k podání dalších nabídek.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní v souvislosti s výpovědí z nájmu těchto prostor dosavadním nájemcem diskutovali o možnosti prodeje tohoto
nebytového prostoru. Nakonec se shodli, že v této chvíli k novému vyvěšení záměru pronájmu prostor nedojde a že
bude uloženo OMM zpracovat návrh vyvěšení záměru prodeje s tím, že bude prověřeno, zda by případný prodej měl
nějaký dopad na připravované zateplení objektu (dotace) a dále, aby byly prozkoumány další majetkoprávní aspekty
takového kroku (nutnost založení SVJ apod.). Pan Horvat informoval o dosavadní výši nájmu za tyto prostory, který je
příjmem města a upozornil, že bude třeba zpracovat na uvedené prostory znalecký posudek. Radní se shodli, že
nejdříve bude zpracován záměr prodeje a bude prověřeno, zda to nepřinese nějaké zásadní problémy a pak teprve
RM příp. rozhodne o zpracování znaleckého posudku.
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 355- 15150/16,
(uložen úkol číslo 21602).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor prodejny v objektu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují a ukládá OMM připravit do RM 356 návrh záměru prodeje předmětné jednotky, vč. zhodnocení dopadů případného
prodeje na podání žádosti o dotaci na zateplení domu č. p. 44-47 a spoluvlastnictví objektu (založení SVJ apod.)
RM 355 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.4 Dopis pro RM - nájemce bytového domu
Identifikace:

(Int.: OSN/487) Zdroj. dokum.: RM 355 - 4/4 - Flash Příloha: RM 355 - 4/4 - Flash

Jedná se o dopis určený pro RM a je sepsán nájemcem bytového domu pí I. Š. a týká se problémů v soužití mezi
pisatelkou a rodinou, která se nedávno nastěhovala nad její byt (pí R. Š., p. K. K.). Paní Š. si stěžuje na časté hádky,
rušení nočního klidu, kouření v bytě sousedů apod. - blíže popsáno v dopise.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí dopis nájemce bytového domu.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 355 - 4/4.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 355- 15151/16,
(uložen úkol číslo 21603).
RM bere na vědomí dopis pí I. Š., nájemce bytové jednotky v bytovém domě a ukládá OSN situaci v domě monitorovat. V
případě porušování povinností nájemce řešit dle možností uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Dále RM
ukládá OSN jednat s nájemkyní bytu o možnostech vedoucích k uklidnění situace (výměna bytu apod.).
RM 355 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 355 - 12.9.2016

Školství, kultura a sport

16:10

OSKS

5.1 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 355 - 5/1 - Flash Příloha: RM 355 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2016/2017 v 8 třídách: 2. A, - 32 žáků, 3.
A - 32 žáků, 4. A - 32 žáků, 5. A - 32 žáků, 6.A - 32 žáků, 7.B - 32 žáků, 9.A - 32 žáků, 9.B - 32 žáků.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu žáků pro "ZŠ Krčín" pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku
povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 355- 15152/16
RM na základě žádosti ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro školní rok 2016/2017 výjimku z počtu
žáků pro třídy 2.A, 3 A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.B, 9.A a 9.B dle předloženého návrhu - ve znění přílohy č. RM 355 - 5/1. Výjimka je
povolena za předpokladu, že navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 355 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Zápis č. 59 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 5/2 - Flash Příloha: RM 355 - 5/2 - Flash

Dne 30.08.2016 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod (dále jen "ŠR"). ŠR projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2016/2017. Ředitel školy informoval
ŠR o aktivitách školy v nadcházejícím školním roce 2016/2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se + vzít na vědomí zápis č. 59 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" ze dne 30.08.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - zarazil ho strohý zápis ŠR při ZŠ Komenského, který téměř nic neobsahoval. Jeden radní nebyl přítomen
při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 355- 15153/16
RM se seznámila a bere na vědomí zápis č. 59 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, ze dne 30.08.2016, ve znění přílohy č. RM 355 - 5/2.
RM 355 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

5.3 Zápis č. 6 z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Zdroj. dokum.: RM 355 - 5/3 - Flash Příloha: RM 355 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Dne 01.09.2016 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Krčín (dále jen "ŠR").
ŠR projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2016/2017. Předseda ŠR seznámil přítomné se zavedením
elektronické žákovské knížky na 2. stupni, ředitelka školy seznámila ŠR s organizací školního roku 2016/2017 a s
novým zákonem o společném vzdělávání. ŠR ocenila a podpořila projekt v rámci IROP - Infrastruktura pro základní
školy, kterým se škola snaží získat finanční prostředky na vybudování přírodovědné učebny, modernizaci výpočetní
techniky, zasíťování školy a vybudování odpočinkové zóny na školní zahradě.
K rozhodnutí:
Seznámit se + vzít na vědomí zápis č. 6 z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 01.09.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 355- 15154/16
RM se seznámila a bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín, ze dne
01.09.2016, ve znění přílohy č. RM 355 - 5/3.
RM 355 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Návrh pravidel pro oceňování žáků ZŠ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 5/4 - Flash Příloha: RM 355 - 5/4 - Flash

RM svým usnesením č. RM 353-15065/16 uložila OŠKS vypracovat návrh pravidel pro oceňování nejlepších žáků
novoměstských základních škol. OŠKS tento návrh předkládá RM ke schválení - viz příloha č. RM 355 - 5/4.
K rozhodnutí:
Projednat návrh pravidel pro oceňování nejlepších žáků novoměstských základních škol.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 355- 15155/16
RM schvaluje "Pravidla pro oceňování nejlepších žáků novoměstských základních škol" ve znění přílohy RM 355 - 5/4.
RM 355 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

5.5 Informace o zapojení do projektu - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 5/5 - Flash Příloha: RM 355 - 5/5 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I". Škola získala
celkem 1.370.000 Kč na realizaci těchto aktivit: Čtenářská gramotnost, Školní asistent - personální podpora ZŠ,
Chůva - personální podpora MŠ, Osobnostně sociální a personální rozvoj pedagogů ZŠ.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I".
Odůvodnění:
Výše dotace je stanovena podle tohoto vzorce: 200.000 Kč + 2.200 Kč x počet dětí (žáků) školy. V případě, že
součástí školy je základní škola a mateřská škola, počítá se 200.000 Kč 1 x za mateřskou školu a 1 x za základní
školu, celkem tedy 400.000 Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Beseda - byl by rád, aby aktivita ředitelů organizací při získávání externích finančních zdrojů, byla zohledněna i v
jejich pravidelném hodnocení a v odůvodnění případných odměn - to platí i pro následující bod 5/6.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 355- 15156/16
RM se seznámila s informací ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín o zapojení školy do projektu v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I" a
získání finančních prostředků ve výši 1.370.000 Kč. RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních
zdrojů.
RM 355 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Informace o zapojení do projektu - "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 5/6 - Flash Příloha: RM 355 - 5/6 - Flash

Ředitelka "MŠ Rašínova" informuje RM o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I". Školka získala
celkem 512.400 Kč na realizaci aktivity Školní asistent - personální podpora MŠ.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "MŠ Rašínova" o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I".
Odůvodnění:
Výše dotace je stanovena podle tohoto vzorce: 200.000 Kč + 2.200 Kč x počet dětí (žáků) školy.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 5/5.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 355- 15157/16
RM se seznámila s informací ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 o zapojení školy do projektu v
rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I" a získání finančních prostředků ve výši 512.400 Kč. RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při
hledání dalších finančních zdrojů.
RM 355 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

5.7 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Zdroj. dokum.: RM 355 - 5/7 - Flash Příloha: RM 355 - 5/7 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ
a MŠ Krčín", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 2 žáky ve školním roce
2016/2017, a to v období ode dne 19.09.2016 do dne 30.06.2017. Dar bude poskytnut společností WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., ve 2 etapách: 1. část pro rok 2016 ve výši 2.816 Kč a 2. část pro 2017 ve výši 5.324 Kč. Celkem se
jedná o finanční dar ve výši 8.140 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 355 - 5/7.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 355- 15158/16
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 8.140 Kč, a to ve 2 etapách:
1. část pro rok 2016 ve výši 2.816 Kč a 2. část pro 2017 ve výši 5.324 Kč.
RM 355 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Poděkování za organizaci DED 2016
Identifikace:
V sobotu 10.09.2016 se v Novém Městě nad Metují konala tradiční akce Dny evropského dědictví. Na přípravě a
průběhu akce se podílelo několik subjektů - MMUZ, MK, ZŠ a MŠ Krčín, ZUŠ B. Smetany, zámek rodiny Bartoň Dobenín a další.
K rozhodnutí:
Vyhodnotit akci.
Odůvodnění:
Akce byla hodnocena na pracovní poradě pracovníků v kultuře dne 12.09.2016. Celkem bylo autobusy převezeno
3500 cestujících. Velice kladně byl hodnocen průvod, bezchybně fungovala doprava, výborná byla součinnost MP.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Dva radní nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 355- 15159/16
RM děkuje všem organizátorům Dnů evropského dědictví 2016, zvláště Městskému klubu v Novém Městě nad Metují,
Městskému muzeu Nové Město nad Metují a Základní škole a Mateřské škole Krčín. Zvláštní poděkování pak patří Mgr.
Romaně Minaříkové za mimořádnou práci při přípravě a realizaci historického průvodu.
RM 355 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 355 - 12.9.2016

Finance

16:30

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 6/1 - Flash Příloha: RM 355 - 6/1 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM. Souhrn - viz příloha č. RM 355 - 6/1.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Zájem o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s. r. o.
Identifikace:
Společnost ČEZ Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, zaslala městu Nové Město nad Metují
indikativní nabídku a související dokumenty se žádostí o to, aby se město vyjádřilo, zda společnosti ČEZ Energo,
s.r.o., umožní kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s.r.o. O nabídce bylo ZM informováno na svém dne
05.11.2015 a přijalo usnesení č. ZM 110-7351/15: „ZM projednalo a vzalo na vědomí informace o nabídce zájemce o
kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s.r.o. a informace o projednání této záležitosti v RM. ZM ukládá
ST ustavit pracovní skupinu, ve které budou zástupci orgánů společnosti PNT s.r.o., zastupitelé a zástupci odborníků
pro danou problematiku. Konkrétní návrhy pak znovu předložit k případnému schválení v ZM.“ Uskutečnily se 4
porady pracovní skupiny i další jednání se společností. Pracovní skupina projednávala následující možnosti: 1)
jednání o prodeji 51 % podílu společnosti PNT s.r.o., 2) pokračování jednání se společností ČEZ Energo, s.r.o., o
prodeji 100 % podílu, 3) ukončení jednání se společností ČEZ o odprodeji a zahájení jednání s dalším zájemcem
(Teplo Hranice), 4) ukončení jednání o prodeji PNT s.r.o. Pracovní skupina doporučuje ZM hlasovat o tom, že
starostovi bude uloženo pokračovat v jednáních se společností ČEZ Energo, s.r.o., o odkupu 100 % podílu města v
PNT s.r.o. za podmínek, které jsou uvedeny v usnesení.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit pokračování jednání odkupu podílu města v PNT s.r.o.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

V obsáhlé diskusi se radní zabývali možnostmi řešení - bylo navrženo usnesení: "RM doporučuje ZM hlasovat o tom,
že ST bude uloženo pokračovat v jednáních se společností ČEZ Energo, s.r.o., o odkupu 100 % podílu města v PNT
s. r. o. s následujícími podmínkami: cena v maximální nabídnuté výši, zdůvodnění rozdílu v nabízené ceně oproti
„ceně obvyklé, závazek investic ve výši 23 mil. Kč v období 15 - 20 let, smluvní zajištění stanovení ceny tepla pro
odběratele. RM ukládá ST zabezpečit od nezávislé právní autority potvrzení správnosti a legálnosti navrhovaných
postupů." Část radních vyslovila své pochybnosti a nakonec při hlasování byli pro navržené usnesení 3 radní a zbylí 3
přítomní se zdrželi. Usnesení s doporučením ZM nebylo přijato - celá záležitost vč. návrhu usnesení bude tedy
předložena do jednání ZM 115, které rozhodne o dalším postupu.

STIS

Stránka 35 z 40

Tisk: 16.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 355 - 12.9.2016

6.3 Veřejně prospěšné práce - dodatek k dohodě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 6/3 - Flash Příloha: RM 355 - 6/3 - Flash

RM na svém jednání dne 29.03.2016 přijala usnesení č. RM 344-14644/16: "RM schvaluje Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřenou mezi
Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 (dále jen „Úřadem práce
Českém republiky“) a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 (dále jen „městem Nové Město nad Metují“), předmět dohody/druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města,
péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 - 30.09.2016, ve znění přílohy č. RM 344 - 6/3…".
Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce České republiky se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7, IČO: 72496991, zastoupeném panem Mgr. Petrem Hlaviznou, ředitelem kontaktního pracoviště Náchod,
Krajská pobočka v Hradci Králové, ke schválení v RM Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V12/2016 ze dne 29.03.2016. Na základě tohoto
dodatku bude městu Nové Město nad Metují prodlouženo poskytování finančního příspěvku na 3 pracovní místa: 1x
druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 - 30.09.2016 bude
prodlouženo do dne 31.12.2016, 2x druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode
dne 01.04.2016 do dne 30.09.2016 bude prodlouženo do dne 31.03.2017.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-12/2016 ze dne 29.03.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 355- 15160/16
RM schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřené mezi Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO:
72496991 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, předmět
dodatku: prodloužení poskytování finančního příspěvku na 3 pracovní místa: 1x druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města,
péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 do dne 30.09.2016 bude prodlouženo do dne 31.12.2016, 2x druh práce:
dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 do dne 30.09.2016 bude prodlouženo
do dne 31.03.2017, ve znění přílohy č. RM 355 - 6/3, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 355 Schvaluje.
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Různé

16:45

7.1 Smlouva o zajištění výuky anglického jazyka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/1 - Flash Příloha: RM 355 - 7/1 - Flash

RM je předkládána Smlouva o zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance města. Městský úřad Nové Město
nad Metují organizuje pro své zaměstnance výuku anglického jazyka, a to s podmínkou, že polovinu částky platí
zaměstnavatel a polovinu částky platí zaměstnanci - účastníci kurzů.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o zajištění výuky anglického jazyka.
Odůvodnění:
Smlouva o zajištění výuky anglického jazyka byla konzultována s PRAV - viz "Překládací návrh" v příloze č. RM 355 7/1.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - požádal o informaci, kolik Kč to město stojí? TAJ - nemá úplně přesné číslo v hlavě, ale cca 70.000 Kč,
druhou polovinu nákladů si hradí zaměstnanci sami, jde o standardní zaměstnanecký bonus, patřící do podpory
vzdělávání zaměstnanců. Po skončení RM bylo prověřeno s tím, že celková částka je kolem 100.000 Kč/rok, tzn., že z
městských prostředků na toto jde cca 50.000 Kč ročně.
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 355- 15161/16
RM schvaluje Smlouvu o zajištění výuky anglického jazyka ve znění přílohy č. RM 355 - 7/1 a pověřuje ST k jejímu podpisu.
RM 355 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů č. 24/2011
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/2 - Flash Příloha: RM 355 - 7/2 - Flash

V roce 2011 bylo na základě smlouvy umístěno v Novém Městě nad Metují firmou ASEKOL a.s. 7 ks kontejnerů na
zpětný odběr elektrozařízení. Firma ASEKOL, a.s., nyní nabídla bezplatnou výměnu červených kontejnerů a navýšení
jejich počtu na 13 ks kontejnerů. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů viz příloha č. RM 355 - 7/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů + pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 355- 15162/16
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů č. 24/2011 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ASEKOL a.s., Československého exilu
2062/8, 143 00 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 355 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 355 Schvaluje.
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7.3 Zásady města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/3 - Flash Příloha: RM 355 - 7/3 - Flash

Nové zásady ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
K rozhodnutí:
Schválit Zásady města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radním byla prezentována tabulka účasti a neúčasti dosavadních členů Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na jednáních a návazně bylo rozhodnuto o novém obsazení komise, kdy z "externích" dosavadních členů byli
jmenováni Ing. Pavel Kmoníček a paní Marie Machová + 2 náhradnících (p. Jiří Lokvenc a Ing. Zdeněk Slavík). Další
úkony byly pak uloženy v bodě 7/9.
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 355- 15163/16
RM schvaluje Zásady města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ve znění přílohy č. RM
355 - 7/3, a zároveň ruší Zásady, které byly přijaty usnesením RM č. 340-14417/16 ze dne 01.02.2016.
RM 355 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Vzor zásad pro příspěvkové organizace a obchodní společnost v majetku města pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/4 - Flash Příloha: RM 355 - 7/4 - Flash

Nové zásady ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
K rozhodnutí:
Schválit návrh zásad pro příspěvkové organizace a PNT s.r.o.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 355- 15164/16,
(uložen úkol číslo 21604).
RM schvaluje vzorové Zásady příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění přílohy č.
RM 355 - 7/4 a ukládá ředitelům příspěvkových organizací a ředitelce PNT s.r.o., aby zpracovali vlastní zásady, které budou v
souladu se schváleným vzorem a podle těchto zásad postupovali. RM ukládá OŠKS zajistit rozeslání vzorových zásad všem
organizacím města a PNT s.r.o.
RM 355 Schvaluje.

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

7.5 Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou se ruší OZV č. 1/2006 a OZV č. 2/2015
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/5 - Flash Příloha: RM 355 - 7/5 - Flash

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV: V souvislosti s novelou zákona o přestupcích již není možné udělovat individuální výjimky ze
zákonem stanovené doby nočního klidu (22:00 - 06:00 hodin), výjimky je nutné vymezit přímo ve vyhlášce. Věc byla
konzultována v RM č. 353 a bylo doporučeno zrušit OZV č. 1/2006, která reguluje provozování letních zahrádek. V
této souvislosti je nutné zrušit i OZV č. 2/2015, kterou byla OZV č. 1/2006 změněna.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Neumanna bylo vysvětleno, že se tato vyhláška ruší bez náhrady a že vše bude zajišťováno podle
platných právních předpisů, které se týkají dodržování nočního klidu.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 355- 15165/16,
(uložen úkol číslo 21605).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění přílohy č. RM 355 - 7/5.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.6 Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/6 - Flash Příloha: RM 355 - 7/6 - Flash

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV: Po projednání v RM 353 je připraven návrh vyhlášky, která upravuje zákaz požívání alkoholu na
vybraných veřejných prostranstvích. Ve vyhlášce navrhovaná místa byla konzultována s MP.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V 15:17 hodin - příchod PRAV - jednáno přednostně o tomto bodu. Ing. Prouza navrhl doplnit seznam míst, na které
by se vyhláška vztahovala - doplněny budou všechny autobusové zastávky a železniční stanice v Novém Městě nad
Metují. Dále byl předložen i návrh zastupitele Bc. Slámy na doplnění dalších ulic a lokalit jako parky apod. Dále
diskuse přítomných nad problematickou vymahatelností, ale nakonec se radní většinově shodli, že bude vyhláška
dopracována, znovu předložena do RM a pak do listopadového ZM ke schválení.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 355- 15166/16,
(uložen úkol číslo 21606).
RM projednala návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství ve znění přílohy č. RM 355 - 7/6 a ukládá OSÚ dopracovat do textu vyhlášky všechny autobusové zastávky na
území města, železniční stanici a další ulice a lokality navržené zastupitelem Bc. Slámou. Po doplnění a posouzení na MV
ČR vyhlášku pak znovu předložit do RM a ZM.
RM 355 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

7.7 Žádost TJ Spartak o výpomoc - zapůjčení zametacího stroje
Identifikace:
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují požádala telefonicky ST o zapůjčení zametacího stroje z TS, a
to za účelem úklidu ledové plochy před zahájením zimní sezóny. Jedná se o každoroční žádost TJ Spartak, kterou
žadatel podává vždy pozdě a nyní bylo požádáno pouze telefonicky. Akce bude provedena v průběhu 37.
kalendářního týdne.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 355- 15167/16
RM bere na vědomí informaci ST o zapůjčení zametacího stroje z TS, a to za účelem úklidu ledové plochy před zahájením
zimní sezóny s tím, že se jedná o nefinanční podporu města pro TJ Spartak Nové Město nad Metují.
RM 355 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Kalendář RM a ZM na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/8 - Flash Příloha: RM 355 - 7/8 - Flash

Plánovací kalendář událostí - RM a ZM na rok 2017 - podrobnosti viz příloha č. RM 355 - 7/8.
K rozhodnutí:
Ne/schválit navrhovaný kalendář RM a ZM na rok 2017.
Odůvodnění:
Kalendář zasedání na celý rok je vydáván mj. z těch důvodů, aby ostatní organizace při pořádání akcí a stanovení
jejich termínu měly informaci, kdy nebude možné počítat s účastí radních či zastupitelů na těchto akcích.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 355- 15168/16,
(uložen úkol číslo 21607).
RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2017 ve znění přílohy č. RM 355 - 7/8 a ukládá OSÚ informovat
o tomto rozpisu ZM, VO, OI, PNT s. r. o., příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
RM 355 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.9 Zrušení Komise pro otvírání obálek a změna obsazení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Zdroj. dokum.: RM 355 - 7/9

Identifikace:

RM 309 rozhodla na svém zasedání dne 08.12.2014 pro volební období 2014 - 2018 o ustavení komisí a schválila
jejich obsazení. Mj. se to týkalo Komise pro otvírání obálek a dále Komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Nyní v
souvislosti s novým zněním zákona o zakázkách a dále v souladu s novým zněním Zásad města Nové Město nad
Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - viz bod 7/3, dochází ke zrušení Komise pro otvírání obálek
(její činnost byla zapojena do práce Komise pro posouzení a hodnocení nabídek) a dále RM v rámci textu nových
Zásad schválila změnu obsazení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Došlo ke snížení počtu členů, při
úpravách RM vycházela z procentuální účasti členů komise a schválila komisi v tomto složení: osoba se zvláštní
způsobilostí OMM, odpovědná osoba (příp. zástupce určený oprávněnou osobou), uvolněný člen ZM, pí Marie
Machová, Ing. Pavel Kmoníček a 2 náhradníci - Ing. Zdeněk Slavík a p. Jiří Lokvenc.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 355- 15169/16,
(uložen úkol číslo 21608).
RM v souladu se změnou zákona o veřejných zakázkách a ve smyslu znění nových Zásad města Nové Město nad Metují pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozhodla o zrušení Komise pro otvírání obálek a dále rozhodla o změně
obsazení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která převezme s platností ode dne 01.10.2016 i činnost zrušené
Komise pro otvírání obálek. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek bude pracovat v tomto obsazení: osoba se zvláštní
způsobilostí OMM, odpovědná osoba (příp. zástupce určený oprávněnou osobou), uvolněný člen ZM, pí Marie Machová, Ing.
Pavel Kmoníček a 2 náhradníci - Ing. Zdeněk Slavík a p. Jiří Lokvenc. RM děkuje všem dosavadním členům komisí za
odvedenou práci a ukládá OSÚ zajistit odeslání dopisů ST všem členům komisí s poděkováním a dále zajistit zaslání
jmenovacích dekretů členům nově obsazené komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
RM 355 Ukládá.

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

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 355:

18:51

Příští porada bude: RM 356, 26.9.2016, 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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