Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 367
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 367 (ve volebním období 61. zasedání) ze dne: 13.3.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 367 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Jana Balcarová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:15
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
17:15
radní (Rada města)
13:42
17:15
radní (Rada města)
13:00
17:15
radní (Rada města)
13:00
17:15
radní (Rada města)
13:00
17:15
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:15
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:15
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:37
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:40
17:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:40
14:47
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:50
16:21
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:30
17:00
města)

Účast
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

ředitelka MSSS Oáza

Částečná

13:05

13:30

Částečná
Částečná
Částečná

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 367 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 367
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 367 (ve volebním období 61. zasedání) ze dne: 13.3.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 367 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat
Hosté:
1
Mgr. Jana Balcarová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:15
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
17:15
radní (Rada města)
13:42
17:15
radní (Rada města)
13:00
17:15
radní (Rada města)
13:00
17:15
radní (Rada města)
13:00
17:15
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:15
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:15
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:37
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:40
17:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:40
14:47
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:50
16:21
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:30
17:00
města)
ředitelka MSSS Oáza

13:05

13:30

Účast
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Částečná

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 367 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 366) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 366 ze dne 27.2.2017 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 367
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 304- 12881/14

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

19 018 Vznik úkolu: 29.9.2014

Termín :

OMM Odbor majetku města,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

Garant :

9.5.2017

MST

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

RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká
Cyklostezky Krčín – Spy. RM ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu
návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky
pozemků.
Nová trasa navržena. Vlastníci osloveni. K pozemku p. p. č. 575 v k. ú. Spy se 2 spoluvlastníci
podílů o velikosti 1/44 rozhodli svůj podíl městu darovat. 3 spoluvlastníci nežijí, nebyli ani
obesláni. 2 si vyžádali čas na rozmyšlenou, ale nejsou záměrem nadšeni. 12 bez odpovědi. 2
nesouhlasy.

Závěr: schválen nový termín: 9.5.2017 z důvodu: Probíhá proces projednávání s vlastníky pozemků..

RM 340- 14402/16

Věc : Navýšení poplatku - městská ubytovna

20 810 Vznik úkolu: 1.2.2016

Termín :

13.3.2017

Int: OSN/400

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s navýšením poplatku za ubytování v městské ubytovně, č. p. 179, ul. 1. máje,
Krčín a souhlasí se zachováním stávající výše poplatku 90 Kč/noc. RM ukládá OSN vyhodnotit
vynaložené provozní náklady městské ubytovny za rok 2016 a předložit RM výsledek, vč.
doporučení na zvýšení, či zachování výše poplatku.
Splněno. Předloženo do RM 367.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
Žádost o posun termínu. Z důvodu klimatických podmínek nebylo dokončeno zmapování a
přenesení hřbitova do mapy, která bude umístěna na orientační tabulce.

Závěr: schválen nový termín: 9.5.2017 z důvodu: Žádost o posun termínu z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek..

STIS
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Tisk: 17.3.2017

RM 360- 15372/16

Věc : Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům s veřejnou technickou infrastrukturou

21 860 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

RM nedoporučuje ZM schválit postup navržený společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, a to vklad nemovitostí: pozemků p. p. č. 861/3,
681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. v
k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou
infrastrukturou ve vlastnictví města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, do jejího základního kapitálu a přijetí odpovídajícího počtu ks akcií, stanoveného
znaleckým posudek do majetku města a ukládá OMM projednat se společností možnost
výpůjčky, pronájmu nebo prodeje uvedených nemovitostí.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 10.4.2017 z důvodu: VaK Náchod a. s. se zatím nevyjádřil. Zaurgovali
jsme je o jejich vyjádření..
RM 361- 15467/16

Věc : Stav příprav pamětních desek J. Johna a T. Böhma - podnět KKULT

21 916 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

RM se seznámila se stavem příprav pamětních desek Jaromíra Johna a Theodora Böhma a
schvaluje termín odhalení obou desek u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Nového Města nad
Metují. RM ukládá OŠKS předložit konečný návrh obou pamětních desek k vyjádření ARCH.
Splněno, návrhy jsou hotové, jsou předloženy k vyjádření ARCH. Slavnostní odhalení proběhne v
sobotu 20.05.2017 v rámci Sjezdu rodáků.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15485/16

Věc : Na kole dětem 2017 - žádost o záštitu ST a finanční příspěvek

21 931 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

28.2.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí se záštitou ST v rámci akce "Na kole dětem 2017", kdy jedna ze zastávek bude v
Novém Městě nad Metují. RM ukládá OF zařadit žádost o finanční příspěvek mezi běžné žádosti
o dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2017.
Žádost byla zařazena do seznamu k posouzení.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15536/16

Věc : Souhlas RM s podáním "Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci
Programu péče o krajinu (PPK volná krajina)".

21 961 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

28.2.2017

Garant :

ST

OZP Oddělení životního prostředí, , Nositel: TovJ
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
8.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s podáním "Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o
krajinu - Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí".
Splněno.

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

STIS
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Tisk: 17.3.2017

RM 364- 15596/17

Věc : Pacht pozemků k zemědělským účelům v k. ú. Nové Město nad Metují

22 013 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

RM schvaluje propachtování zemědělských pozemků: p. p. č. 1069 o výměře 664 m2, druh
pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 1111/3 o výměře 1 085 m2, druh pozemku trvalý travní
porost; p. p. č. 1137 o výměře 75 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 1138 o výměře 334
m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 1142/1 o výměře 250 m2, druh pozemku ostatní
plocha; p. p. č. 1146/3 o výměře 11 210 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 1146/6 o výměře
1 181 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 1146/8 o výměře 10 153 m2, druh pozemku
orná půda; p. p. č. 1250 o výměře 9 731 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 1257 o výměře 1
635 m2, druh pozemku orná půda; část p. p. č. 1270 o výměře 5 348 m2, druh pozemku orná
půda; p. p. č. 2097/2 o výměře 1 133 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 2098/1 o
výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 2102/2 o výměře 1 164 m2, druh pozemku
trvalý travní porost; p. p. č. 2106/2 o výměře 1 138 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č.
2109 o výměře 308 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2110/2 o výměře 119 m2, druh
pozemku ostatní plocha; p. p. č. 2120/2 o výměře 312 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č.
2120/3 o výměře 253 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2121/2 o výměře 1 780 m2, druh
pozemku orná půda; p. p. č. 2122/2 o výměře 1 282 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č.
2122/3 o výměře 2 679 m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 2123 o výměře 843 m2, druh
pozemku orná půda; p. p. č. 2124/2 o výměře 1 217 m2, druh pozemku orná půda a p. p č.
2125/3 o výměře 333 m2, druh pozemku orná půda; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku města, vedené na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, zájemci
Slavonia, a. s., IČO: 481 73 169, se sídlem Slavoňov 115, PSČ: 549 01, za nabídnuté roční
pachtovné ve výši 0,31/m2 pozemku s tím, že stávající smlouvy o nájmu pozemků se společností
SLAVONIA, a. s., budou ukončeny dohodou ke dni 28.02.2017 a za podmínky, že zůstane
zachována dohoda o neobhospodařování části pozemku p. p. č. 1173 ve vlastnictví pí I. V. v šíři
2 m z důvodu vedení turistické stezky.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15607/17

Věc : Žádost fy GOLDWARE CZ s.r.o. o vydání stanoviska k projektové dokumentaci s
názvem „Kabelizace části lokality Malecí optickou sítí“

22 022 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s uložením optické sítě fy GOLDWARE CZ s.r.o. do pozemků města a schvaluje
vyjádření města k této žádosti ve znění přílohy č. RM 364 - 3/2. RM ukládá OMM požadovat od fy
GOLDWARE CZ s.r.o. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
Úkol nelze splnit, protože vyšlo najevo, že optická síť má být vložena do teplovodního kanálu,
který je ve vlastnictví PNT, s. r. o. a nikoli do pozemku města. PNT s. r. o. již jedná s žadatelem
GOLDWARE CZ s. r. o. o uzavření příslušné smlouvy. Úkol zrušen.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
RM 364- 15609/17

Věc : VŘ - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují

22 023 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Územní studie
krajiny správního obvodu“ firmě EKOTOXA s.r.o., Optická 37, 746 01 Opava, IČO: 64608531, za
nabídkovou cenu 803.440 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou EKOTOXA s.r.o., Optická 37, 746 01 Opava, IČO: 64608531, ve
znění přílohy č. RM 364 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

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

STIS
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RM 364- 15611/17

Věc : Veřejná zakázka - „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“

22 025 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otevírání nabídek a zprávách o hodnocení a posouzení nabídek,
předložených komisí pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek, souhlasí s rozhodnutím o
výběru dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa”, vyhlášenou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona o zadávání
veřejných zakázek společnosti AECOM CZ s.r.o., IČO: 15890465, se sídlem Praha 7, Trojská 92,
PSČ: 17 100. Dále na základě předložených podkladů RM souhlasí s rozhodnutím o vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení na realizaci výše uvedené veřejné zakázky a vylučuje účastníka
KHSanace s.r.o., IČO: 28160797, se sídlem Jesenická 265/38, Záběhlice, 106 00 Praha 10. RM
schvaluje Smlouvo o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a společností
AECOM CZ s.r.o., IČO: 15890465, se sídlem Praha 7, Trojská 92, PSČ: 17100 ve výši
9.001.577,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 364 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem, a to v
případě, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky a společnost poskytne součinnost při
předložení originálních dokladů.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 27.3.2017 z důvodu: Podpis SOD vítěznou firmou byl posunut na cca
10.3.2017, z důvodu, že prozatím nebyly doloženy všechny potřebné doklady potřebné k podpisu SOD..
RM 364- 15612/17

Věc : Veřejná zakázka - Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T.G.Masaryka, Nové Město nad
Metují

22 026 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otevírání obálek, zprávy z hodnocení nabídek a výsledku z
posouzení, předloženého komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky
vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci "Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici
T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují" firmě: ACG - Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha
6, za nabídkovou částku 8.692.067,66 Kč vč. DPH, která se umístila na prvním místě. RM dále
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ACG - Real
s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, ve znění přílohy č. RM 364 - 3/7. RM pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
Splněno. Smlouva podepsána.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15627/17

Věc : „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ - dotaz k možnému
ukončení sanací

22 039 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM prověřit u kompetentních subjektů, zda existují nějaké limity, při jejichž
dosažení bude možné ukončit sanační aktivity na akci „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“.
Limity byly dohledány v PD a byly e-mailem zaslány radním.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.3.2017

RM 364- 15629/17

Věc : Podnět Ing. Prouzy ve věci pojmenování ulice v Krčíně

22 041 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM zajistit svolání Názvoslovné komise, a to za účelem předložení návrhu
pojmenování nově vznikající ulice v Krčíně.
Komise se sešla dne 22.02.2017, zápis bude předložen do RM 367.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15649/17

Věc : Vyřazení majetku

22 057 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.3.2017 Plnění:

28.2.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku z Domu zdraví - bazén, sauna ve znění přílohy
č. RM 364 - 6/5.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15650/17

Věc : Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 58.
výročí

22 058 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.3.2017 Plnění:

10.3.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují
dne 10.03.2017 a ukládá OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15667/17

Věc : Příkazní smlouva na zajištění komplexní administrace projektu „Zateplení BD čp. 4447 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“

22 074 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění komplexní administrace projektu „Zateplení BD čp.
44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ s firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, za celkovou cenu 84.700 Kč vč. DPH ve znění
přílohy č. RM 365 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.3.2017

RM 365- 15670/17

Věc : VŘ - Zpracování PD pro provedení staveb „Stavební úpravy komunikace jižní
Zadomí“ a „Stavební úpravy komunikace západní Zadomí“

22 077 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

Garant :

13.3.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování PD pro
provedení staveb: „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí“ a „Stavební úpravy komunikace
západní Zadomí“ firmě Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, za nabídkovou
cenu 169.400 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č.
RM 365 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15671/17

Věc : VŘ - Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují/3

22 078 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

Garant :

13.3.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Přístřešek nad
hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují/3“ firmě Tomáš Káva, Řešetova Lhota 83,
547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 158.119,82 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomáš Káva, Řešetova Lhota 83, 547 01
Náchod, ve znění přílohy č. RM 365 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15682/17

Věc : Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient

22 089 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

13.3.2017

Int: OSN/541

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: KohP
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.3.2017 Plnění:

RM nesouhlasí se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku
města o inflační koeficient 0,7 % pro rok 2017.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15692/17

Věc : Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2016 - podnět KSPORT

22 098 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového
Města nad Metují za rok 2016 ve znění upravené přílohy č. RM 365 - 5/2. RM dále schvaluje
finanční odměny pro vyhodnocené sportovce formou daru ve výši dle znění přílohy č. RM 365 5/2. RM ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců za rok
2016.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.3.2017

RM 365- 15698/17

Věc : OV Spy - úkoly z RM 365 - koeficient daně z nemovitostí

22 104 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá OF připravit stanovisko k podnětu OV Spy, který navrhuje RM změnit koeficient daně
z nemovitostí v katastru obce Spy, a to ze stávajícího koeficientu 2,00 na minimálně 1,4.
Stanovisko předložit do RM včetně tabulky s přehledem variant plateb daně a s informací o tom,
jak byly nastaveny koeficienty před tím, než byl stanoven koeficient jednotný.
Bylo zařazeno do RM 367 jako bod do čl. 1 Kontrola úkolů.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15703/17

Věc : Podnět na článek p. Č. Č. do NZ + návrh na realizaci a odhalení pamětní desky

22 109 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: HofS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

RM ve znění přílohy č. RM 365 - 7/5 projednala dopis p. Č. Č., ve kterém navrhuje realizaci a
odhalení pamětní desky legionáře Františka Fišera v roce 2018. RM postupuje tento návrh do
nejbližšího jednání KKULT.
Splněno, projednáno na KKULT dne 02.03.2017.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15705/17

Věc : Podnět radního Ing. Petra Neumanna ve věci přechodu pro chodce na křižovatce
ulic Sokolská a Československé armády

22 111 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM prověřit možnost smysluplného a efektivního umístění přechodu pro chodce na
křižovatku ulic Sokolská, Přibyslavská a Československé armády.
Umístění přechodů bylo již ORM řešeno v minulých letech. Návrh umístění přechodů je
předložen do RM 367 včetně vyjádření k tomuto návrhu. Splněno.

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

RM 365- 15690/17

Věc : LDT Pavlátova louka - výhled investičních potřeb

22 112 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

27.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: Tyc
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zpracovat pro areál LDT Pavlátova louka, který je ve vlastnictví města, výčet
potřebných zásadnějších akcí v oblasti oprav, údržby a investic, které bude nutno v areálu
provést v režii města, a to v nejbližších 4 letech, tj. v období 2018 - 2021.
Splněno. Předloženo do RM 367.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.3.2017

RM 366- 15712/17

Věc : Dodatek č. 1511652263 k Licenční hromadné smlouvě s Intergram (smlouva byla
uzavřena na období 2015 - 2017)

22 114 Vznik úkolu: 27.2.2017

Termín :

OS Odbor správní,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek k Licenční hromadné smlouvě mezi městem Nové Město nad Metují a
Nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů,
z. s. (Intergram), Klimentská 1207/10, 110 00 Praha, ze dne 10.02.2015, na oprávnění užít
zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců a další zvukové záznamy jako upoutávky při
vysílání městského rozhlasu za poplatek stanovený dodatkem, ve znění přílohy č. RM 366 - 7/3 a
pověřuje ST podpisem dodatku smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 366- 15713/17

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup komunálního vozidla

22 115 Vznik úkolu: 27.2.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky nabídku
společnosti SIMED, s.r.o., se sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO:
64827496, za nabídkovou cenu 992.200 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění
přílohy č. RM 366 - 7/4.
Splněno - smlouva podepsána.

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

RM 366- 15714/17

Věc : Dohoda o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby

22 116 Vznik úkolu: 27.2.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
13.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem
práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové ze dne 28.02.2012 ve znění přílohy č. RM 366 - 7/5
a pověřuje ST jejím podpisem.
Dohoda byla podepsána a předána na ÚP Náchod.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Plán regenerace k Programu regenerace Městské památkové rezervace na období
2017-2021
Termín : 13.3.2017
Garant :
22 117 Vznik úkolu: 27.2.2017
ST

RM 366- 15717/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o dílo na vypracování Plánu regenerace k Programu regenerace Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují mezi Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad
Šárkou 23, 160 00 Praha 6 - Dejvice a městem Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM
366 - 7/8. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy o dílo.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.3.2017
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Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 367 - 13.3.2017

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Koeficient daně z nemovitostí
Zdroj. dokum.: RM 367 - 1/1 - Flash Příloha: RM 367 - 1/1 - Flash

Identifikace:

RM uložila OF svým usnesením č. RM 365-15698/17 připravit stanovisko k podnětu OV Spy, který navrhuje RM
změnit koeficient daně z nemovitostí v katastru obce Spy, a to ze stávajícího koeficientu 2 na minimálně 1,4.
Stanovisko předložit do RM včetně tabulky s přehledem variant plateb daně a s informací o tom, jak byly nastaveny
koeficienty před tím, než byl stanoven koeficient jednotný. OF předkládá v příloze platnou OZV č. 1 /2011, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, která zrušila OZV č. 2/2008, vzorový výpočet daně a souhrnné stanovisko
OF k této problematice.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM nesouhlasit se změnou vyhlášky.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Radní se po krátké vysvětlující diskusi shodli, že současný stav je přijatelný a optimální pro většinu občanů.
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 367- 15721/17,
(uložen úkol číslo 22119).
RM doporučuje ZM neschválit změnu OZV č. 1 /2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ve smyslu
snížení koeficientu v části obce Spy, jak bylo navrženo OV Spy.
RM 367 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 367 - 13.3.2017

Majetkoprávní úkony

14:10

OMM

2.1 Darování podílu na pozemku do majetku města pod komunikací Krčín - Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/1 - Flash Příloha: RM 367 - 2/1 - Flash

Pan JŠ a paní MŠ má ve spoluvlastnictví vlastní každý podíl o velikosti 1/44 (122 m2) na pozemku p. p. č. 575, o
výměře 2684 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad
Metují. Po předložení záměru města na vedení cyklostezky a stezky pro pěší po komunikaci na pozemku p. p. č. 575 v
k. ú. Spy se oba rozhodli svůj podíl na pozemku darovat městu. Přílohy č. RM 367 - 2/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM přijmout dar.
Odůvodnění:
Město již je spoluvlastníkem podílu o velikosti 1/11 (cca 244 m2) uvedeného pozemku, na kterém se nachází
komunikace, která je veřejně přístupná. OMM má za úkol oslovit vlastníky pozemků pod komunikacemi, aby se
vyjádřili k záměru města realizovat cyklostezku Krčín - Spy. Město by mělo být vlastníkem pozemků pod
komunikacemi a nabízený dar přijmout - viz usnesení č. RM 304-12881/14.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 367- 15722/17,
(uložen úkol číslo 22120).
RM doporučuje ZM přijmout darem do spoluvlastnictví města 2 podíly o velikosti 1/44 na pozemku p. p. č. 575, o výměře
2684 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují od p. JŠ
a od paní MŠ s tím, že město uhradí návrh na vklad do KN.
RM 367 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu pro p. K.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/2 - Flash Příloha: RM 367 - 2/2 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, žádá o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu: Nové Město n/Met. - kNN pro p.
č. 461/5. Jedná se o umístění stavby zemního kabelového vedení NN v délce cca 124 m do pozemků ve vlastnictví
města p. p. č. 676/1 a p. p. č. 721/1 oba v k. ú. Krčín, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč
+ DPH v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého budoucím věcným břemenem. Přílohy č. RM 367 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu.
Odůvodnění:
ODSH: Předmětná akce bude vyžadovat předchozí vydání rozhodnutí o umístění inženýrských sítí dle § 25 odst. 6
písm. d) a následné povolení provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích. Zhotovitel je dále povinen před realizací stavby ODSH zažádat o přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Kladné vyřízení všech uvedených žádostí je podmíněno předchozím souhlasem vlastníka dotčených komunikací a
souhlasu příslušného orgánu Policie ČR, resp. dopravního inspektorátu Náchod. OVRR: Bez připomínek. Věc bude
projednána v řízení dle stavebního zákona. TS: bez připomínek. ORM: Souhlasí s realizací stavby za podmínek
zapracovaných do návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu, viz článek IV, bod 8. OMP: S podmínkami ODSH byl žadatel seznámen. Cena je v souladu se
Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 367- 15723/17,
(uložen úkol číslo 22121).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2015055/VB/1, název stavby: Nové Město n/Met. - kNN pro p. č. 461/5 pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, na pozemcích města p. p. č. 676/1 a p. p. č. 721/1, oba v k. ú.
Krčín, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 367 - 2/2, a pověřuje
ST jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
dotčeného budoucím věcným břemenem dle předloženého výkresu z PD.
RM 367 Schvaluje.

STIS

Stránka 13 z 50

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu pro p. M.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/3 - Flash Příloha: RM 367 - 2/3 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, žádá o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu: Nové Město n/Met. - kNN pro p.
č. 635/4. Jedná se o umístění stavby zemního kabelového vedení NN v délce cca 36 m do pozemků ve vlastnictví
města p. p. č. 676/1 a p. p. č. 721/1 oba v k. ú. Krčín, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč
+ DPH v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého budoucím věcným břemenem. Přílohy č. RM 367 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu.
Odůvodnění:
ODSH: Bez námitek. OVRR: Bez připomínek. Věc bude projednána v řízení dle stavebního zákona. TS: bez
připomínek. ORM: Souhlasí s realizací stavby za podmínek zapracovaných do návrhu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, viz článek IV, bod 8. OMP: Cena
je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 367- 15724/17,
(uložen úkol číslo 22122).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2015133/VB/1, název stavby: Nové Město n/Met. - kNN pro p. č. 635/4, pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, na pozemcích města p. p. č. 676/1 a p. p. č. 721/1, oba v k. ú.
Krčín, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 367 - 2/3, a pověřuje
ST jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude činit 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
dotčeného budoucím věcným břemenem dle předloženého výkresu z PD.
RM 367 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - přeložka STL plynovodu v lokalitě
na Rychtě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/4 - Flash Příloha: RM 367 - 2/4 - Flash

ATELIER DĚDEK s. r. o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, IČO: 275 01 850, zastoupená Ing. Lubomírem Dědkem,
jednatelem společnosti, vyvolala potřebu přeložky plynárenského zařízení a zároveň žádá prostřednictvím společnosti
GasNet, s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČO: 27295567, o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu PE Dn 160 p. p. č.646/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují - Výstavba nového objektu, č. stavby 8800086164“. Jedná se o přeložení STL plynovodu v
celkové délce cca 53 m (tj. budoucí věcné břemeno v rozsahu cca 106 m²) do pozemků ve vlastnictví města p. p. č.
2034/6 a p. p. č. 2034/24 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši
200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m² pozemku zatíženého budoucím věcným břemenem. Žadatel dává městu ke
zvážení, zda by bylo možné budoucí věcné břemeno nezpoplatňovat nebo zpoplatnit pouze částečně. Přílohy č. RM
367 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
ODSH: předmětná akce bude vyžadovat předchozí vydání rozhodnutí o umístění inženýrských sítí dle § 25 odst. 6
písm. d) a následné povolení provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích. Zhotovitel je dále povinen před realizací stavby ODSH zažádat o přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Kladné vyřízení všech uvedených žádostí je podmíněno předchozím souhlasem vlastníka dotčených komunikací a
souhlasu příslušného orgánu Policie ČR, resp. dopravního inspektorátu Náchod. OVRR: Přeložka plynu je vyvolána
stavbou „Novostavba kavárny na p. p. č. 646/1“, u které bylo zahájeno územní řízení, a které je nyní přerušené.
Přeložka plynu bude rovněž projednána v řízení dle stavebního zákona. OMP: Výše úplaty za zřízení věcného
břemene je v návrhu stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi v majetku města ve výši 200 Kč + DPH v
zákonné výši za 1 m² pozemku dotčeného budoucím věcným břemenem, ale město žadateli prodalo pozemek
zatížený plynovodní přípojkou a požaduje po žadateli zastavění pozemku dle Opatření obecné povahy č. 1/2010 ze
dne 16.09.2010, nazvaného jako Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G. Masaryka, z
tohoto důvodu lze požadavek žadatele na snížení poplatku za zřízení věcného břemene považovat za oprávněný.
Věcné břemeno na prodaném pozemku bylo zřízeno a uhrazeno městu v roce 2007. Zásady pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují případy vynuceného přeložení sítí včetně změny trasy
věcného břemene neřeší a rozhodnutí je v celém rozsahu dle zákona o obcích v kompetenci RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 367- 15725/17,
(uložen úkol číslo 22123).
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu: Přeložka STL plynovodu PE Dn 160 p. p.
č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - Výstavba nového objektu, č. stavby 8800086164, pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, na pozemcích města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24, oba v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, s předpokládanou délkou zásahu cca 53 m, ve
znění přílohy č. RM 367 - 2/4, a pověřuje ST jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude činit 50 Kč +
DPH v zákonné výši za zřízení věcného břemene.
RM 367 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 367 - 13.3.2017

2.5 Úprava inflační doložky v nájemních smlouvách
Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/5 - Flash Příloha: RM 367 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Úkolem z PVO 241 - 11578/17 ze dne 07.02.2017 bylo OMM uloženo prověřit právní možnost sčítání inflačního
koeficientu u nájmu za více let za sebou. Na základě tohoto úkolu OMM předkládá RM vzorové smlouvy o nájmu a o
pachtu s upravenou inflační doložkou, umožňující sčítání inflace dle doporučení OF za 3leté období. Přílohy č. RM
367 - 2/5.
K rozhodnutí:
Souhlasit s upraveným zněním vzorových smluv.
Odůvodnění:
Uvedené znění bude uplatněno při uzavírání dodatků a změn a u nově uzavíraných smluv o nájmu a o pachtu. V
příloze č. RM 367 - 2/5 jsou oba typy smluv s vyznačením změn a vyjádření PRAV a OF.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 367- 15726/17
RM schvaluje vzorové smlouvy o nájmu a o pachtu, doplněné o upravenou inflační doložku, ve znění přílohy č. RM 367 - 2/5.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Budoucí smlouva o věcném břemeni služebnosti a o právu provést stavbu - opuštění trafostanice v
areálu nemocnice
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/6 - Flash Příloha: RM 367 - 2/6 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 předložila návrh smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést stavbu „Nové Město n M. knn opuštění TS
NA_0150“ - opuštění trafostanice v areálu nemocnice a přeložka el. vedení v pozemcích města. Přílohy č. RM 367 –
2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy.
Odůvodnění:
Odbory souhlasí s uzavřením smlouvy. OMP dodává, že nové kabelové vedení kopíruje trasu původního kabelového
vedení a jde s ním v souběhu, čili nové vedení je navrženo v ochranném pásmu stávajícího vedení, které je každou
stranu 1 m. Ochranné pásmo se vztahuje na všechna kabelová vedení, ať jsou či nejsou vedena na KN jako věcná
břemena. Ochranné pásmo musí každý vlastník pozemku respektovat a podle toho se chovat. Vysazovat keře,
stromy, stavět ploty, atd. v takové vzdálenosti, aby nezasahovaly do tohoto pásma anebo počítat s tím, že majitel
vedení má právo při opravě, výměně kořeny přerušit nebo cokoliv dalšího zlikvidovat bez jakýchkoliv dalších
vícenákladů a podmínek.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 367- 15727/17,
(uložen úkol číslo 22124).
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-2006225/VB/1, Nové Město n M. knn opuštění TS NA_0150 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v předloženém znění, doplněnou o podmínky města, k
pozemkům p. p. č. 690/2 a 668/1, oba druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 2072/1, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města dle LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod a pověřuje ST jejím podpisem. Cena za zřízení
věcného břemene se sjednává na 200 Kč/m. Předpokládaná délka věcného břemene bude 78 m.
RM 367 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Žádost o odkoupení částí pozemků v ul. 28. října
Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/7 - Flash Příloha: RM 367 - 2/7 - Flash

Identifikace:

P. Ing. JP požádal o odkoupení části pozemku p. p. čp. 461/1 o výměře cca 183 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda a části pozemku p. p. č. 464/1 o výměře cca 12 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsané na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod za účelem rozšíření
zahrady a možnost vjezdu na jeho pozemek z ulice 28. října. Přílohy č. RM 367 - 2/7.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit ze zveřejněním záměru města prodat.
Odůvodnění:
Odbory s prodejem nesouhlasí, protože záměr žadatelů není v souladu s platným ani s novým UP NMnM. Pozemek je
od 01.01.1980 pronajatý žadateli. V této lokalitě se jedná o opakované žádosti vlastníků sousedních pozemků, vždy
bylo zamítnuto.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 367- 15728/17
RM neschvaluje zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. p. čp. 461/1 o výměře cca 183 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda a část pozemku p. p. č. 464/1 o výměře cca 12 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsané na LV č. 10 001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, protože požadovaný záměr není v souladu s platným ani s novým UP NMnM. Oba UP
zahrnují níže uvedené pozemky do ploch tělovýchovných a sportovních zařízení, pro které je nepřípustné užívání soukromé
zahrady.
RM 367 Neschvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 367 - 2/8 - Flash Příloha: RM 367 - 2/8 - Flash

Žádost J. a M. H. o odborný ořez lípy ve Vrchovinách. Podrobnosti viz příloha č. RM 367 - 2/8.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o řešení žádosti manželů H.
Odůvodnění:
Stanovisko OŽP: K žádosti manželů H., sděluje OŽP následující: Lípa se nenachází na obecním pozemku,
pravděpodobně je strom ve vlastnictví manželů Hanušových nebo KHK - SÚS. Ke zjištění vlastníka by muselo dojít k
zaměření hranice pozemku. OŽP je známo, že již v minulosti bylo u této lípy realizováno (pravděpodobně na základě
usnesení RM) ošetření, které zajišťovalo město. Vzhledem k tomu, že se nejedná o památný strom (ani se od
účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, od roku 1992 nikdy
nejednalo), není třeba k ošetření dřeviny povolení (souhlasu, atd.) orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Ošetření stromu by však mělo být provedeno
odbornou firmou v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu - Řez stromů - SPPK A02 002:2015 tak, aby
nedošlo k poškození dřeviny.
Stanovisko TS: Strom roste na pozemku KHK, přeposlal jsem požadavek na prořez cestmistrovi Správy a údržby
silnic Náchod a dnes (tj. dne 06.03.2017) mi bylo telefonicky odpovězeno, že požadovaný prořez lípy byl zařazen do
evidence závad. Předpokládaný termín provedení prací je 1. pololetí tohoto roku.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 367- 15729/17,
(uložen úkol číslo 22125).
RM bere na vědomí stanovisko vedoucího TS o provedení prořezu stromu - 1 ks lípy srdčité na p. p. č. 875/22 v k. ú.
Vrchoviny - vlastníkem, tj. Královéhradecký kraj, hospodaří Správa a údržba silnic Náchod) v 1. pololetí roku 2017.
RM 367 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 367 - 13.3.2017

Rozvoj

14:45

OMM

3.1 Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/1 - Flash Příloha: RM 367 - 3/1 - Flash

RM je překládán zápis z 2. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne 22.02.2017 od 17:00 hodin v
kanceláři OMP na MěÚ Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z 2. jednání Komise názvoslovné a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných RM. OMM:
Návrh názvu ulic vzešlý z jednání komise je nutné předložit k projednání OV Krčín a s jeho stanoviskem následně do
ZM. ORM: Zařazení zpracování územní studie v lokalitě Na Kopci v k. ú. Krčín (dle návrhu nového ÚP zastavitelná
plocha Z.K2) do žádosti o dotační titul v rámci výzvy č. 9 IROP není již v současné době možné. Výběrové řízení již
bylo oznámeno a v pondělí dne 06.03.2017 se bude konat otevírání obálek. Samostatné výběrové řízení na tuto
lokalitu možné je, nicméně nelze stihnout jej uskutečnit a včas podat žádost o dotaci, kde je termín dne 31.03.2017.
Současně je zde možnost, že vzhledem k malému počtu doposud podaných žádostí bude v polovině roku vypsána
další výzva. Pro úplnost lze dodat, že návrh nového ÚP nařizuje v této lokalitě povinnost zpracování územní studie, tj.
před vydáním jakéhokoliv územního rozhodnutí bude muset tato studie být zpracována (netýká se stavby nového RD
p. Maršíka na zahradě domu č. p. 175 - tato plocha je již zahrnuta stávajícím ÚP k zastavění).
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza podal vysvětlení - záleží, jak budou ulice vedeny, pokračování ulice Polní bude výhledově zřejmě vedeno
rovně, kolmá ulička na ni, vedoucí z ulice Na Kopci, by měla být proto pojmenována jinak. Komise pro tuto ulici
doporučuje název Rolní. Protože se zde chystá výstavba nového RD a příjezd k němu by měl být po pozemku 634/7,
je třeba, aby byl objekt kolaudován již s adresou této nově vzniklé ulice.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 367- 15730/17,
(uložen úkol číslo 22126).
RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017 ve znění přílohy č. RM 367 - 3/1. RM pro
případ budoucí výstavby v lokalitě Na Kopci, doporučuje ZM schválit pro nově vznikající ulici na pozemku p.p.č. 634/7 v K.Ú.
Krčín název ulice Rolní.
RM 367 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.2 Elektromobil pro Technické služby - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předkládání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní oblasti 5. Životní prostředí ve městech a obcích, pro podporované
aktivity 5.2.A - Podpora alternativních způsobů dopravy. Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví
obyvatel a životního prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže a to prostřednictvím
podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Termín podání žádosti je do dne 31.03.2017. Podpořené projekty
musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2018. Dotace je určena fixní částkou. Pro požadované vozidlo určené
k využití Technickými službami (nákladní vozidlo od 2,5 - 3,5 t) je výše dotace 500 tis. Kč. Cena vozidla dle cenové
nabídky z poptávky odpovídající požadavkům TS je 1,2 mil. Kč vč. DPH. Příjemce podpory je povinen zachovat si
pořízené vozidlo ve svém vlastnictví min. 3 roky od ukončení realizace projektu.
K rozhodnutí:
Schválit či neschválit podání žádosti.
Odůvodnění:
V rozpočtu města pro letošní rok jsou vyčleněny finanční prostředky na obnovu techniky TS (pořízení dvou nových
vozidel) ve výši 2,3 mil. Kč. Dne 08.02.2017 proběhla u vedení města za přítomnosti vedoucího TS schůzka s
dodavatelem elektrovozidel, který představil tento typ vozidla s alternativním pohonem a seznámil s možnostmi
dotačního programu. Následně byl 13.02.2017 dán ORM pokyn vedením města připravit a podat žádost.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval, že se objevily nové skutečnosti, firma, která prezentovala nabídku - opravila informace, které městu
původně poskytla. Klíčovou informací k rozhodování o tom, zda žádost podat je to, že dotace je snížena z původní
částky 500 tisíc na 250 tisíc. Sice by zřejmě dodavatel ještě trochu snížil cenu, ale přesto by to již nebylo pro město
výhodné. Navíc se v otázce termínu dodávky a související veřejné zakázky objevilo několik dalších nejasností a
problémů, to riziko i náklady by byly příliš velké. Proto ST dává protinávrh - neschválit podání žádosti. Hlasováno, že
RM neschvaluje - 3 pro, 3 se zdrželi, usnesení nebylo přijato a protože nebyl schválen ani původní návrh, nebude
žádost podána a bude řešen nákup druhého standardního vozidla pro potřeby TS.

3.3 SOD Projektová dokumentace „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ
Malecí“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/3 - Flash Příloha: RM 367 - 3/3 - Flash

V rozpočtu města je schválena akce § 3113 ORG 1740 ZŠ Malecí, WC pro dívky a chlapce v I. NP – PD. ORM
poptalo zpracovatele projektové dokumentace, nejlepší nabídku podala firma S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01
Náchod, za 44 201,- Kč včetně DPH. V rozpočtu města je na zpracování PD vyčleněna částka 60 tis.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o dílo (SOD) na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“
Odůvodnění:
Firma S ateliér podala nejnižší nabídku, byla zpracovatelem PD rekonstrukce WC ve 2. NP, ORM doporučuje schválit
SOD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann se dotazoval, zda se opravdu jedná o stejnou cenu jako pro PD v bodě 3.7. ORM - ano, je to tak.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 367- 15731/17,
(uložen úkol číslo 22127).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/3, za
částku 44.201 Kč vč. DPH a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.4 Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov - Dodatek č. 1 ke Smlouvě a právu
provést stavbu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/4 - Flash Příloha: RM 367 - 3/4 - Flash

RM 360 ze dne 21.11.2016 usnesením č. RM 360-15385/16 schválila Smlouvu a právu provést stavbu mezi městem
Nové Město nad Metují a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 (dále jen "SŽDC"). Dne 28.02.2016 jsme obdrželi žádost SŽDC o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené
smlouvě. Projektant navrhl začlenit do dočasného záboru pozemků potřebných pro provedení stavby ještě pozemek
p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují. Jedná se o oplocený pozemek, který je v současné době pronajímán.
Dodatek č. 1 řeší rozšíření Smlouvy a právu provést stavbu o tento pozemek. Dále jsou v dodatku upřesněny
podmínky pro zajištění podkladů pro zákres do digitální mapy města dle vyhlášky města č. 4/2016.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí Broumov“.
Odůvodnění:
Zábor pozemku p. p. č. 2176/ 11 v k. ú. Nové Město nad Metují byl projednán s odbornými útvary, současný nájemce
souhlasí s přerušením nájmu a vyklizením pozemku pro stavbu mostu. Pozemek bude využíván pro skladování
stavebních hmot pro stavbu. Dodavatel stavby uzavře na užívání pozemku s městem nájemní smlouvu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 367- 15732/17,
(uložen úkol číslo 22128).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí Broumov“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Žádost firmy GGP s.r.o. ke stavbě „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 635/4, IV-122015133“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/5 - Flash Příloha: RM 367 - 3/5 - Flash

OMM obdrželo žádost firmy GGP s.r.o., která žádá o vyjádření se k projektové dokumentaci a o udělení souhlasu k
realizaci stavby „Nové Město n/Met. – kabelové vedení NN pro p. č. 635/4, IV-12-2015133“, k. ú. Krčín. Tato
společnost projektuje zemní kabelové vedení NN z důvodu, že majitel nemovitosti p. p. č.635/4 v k. ú. Krčín zažádal u
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o připojení na rozvodnou síť. Stavba částečně zasahuje do pozemků ve vlastnictví
města, a to do zeleně vedené podél přilehlé místní komunikace ul. Na Kopci. Realizace stavby je plánována na tento
rok.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací stavby „Nové Město n/Met. – kabelové vedení NN pro p. č. 635/4, Maršík, IV-12-2015133“, k. ú.
Krčín a pověřit OMM k vydání vyjádření.
Odůvodnění:
Ke stavbě nebyly odbornými útvary vzneseny žádné námitky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 367- 15733/17,
(uložen úkol číslo 22129).
RM souhlasí s realizací stavby „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 635/4, IV-12-2015133“, k. ú. Krčín a
pověřuje OMM k vydání vyjádření ve znění přílohy č. RM 367 - 3/5.
RM 367 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.6 Žádost firmy GGP s.r.o. ke stavbě „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 461/5, IV-122015055“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/6 - Flash Příloha: RM 367 - 3/6 - Flash

OMM obdrželo žádost firmy GGP s.r.o., která žádá o vyjádření se k projektové dokumentaci a o udělení souhlasu k
realizaci stavby „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 461/5, IV-12-2015055“, k. ú. Krčín. Tato
společnost projektuje zemní kabelové vedení NN z důvodu, že majitel nemovitosti p. p. č. 461/5 a 461/7 v k. ú. Krčín
zažádal u společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o připojení na rozvodnou síť. Stavba částečně zasahuje do pozemků ve
vlastnictví města, a to do zeleně, vedené podél přilehlé místní komunikace ul. Na Kopci. Realizace stavby je
plánována na tento rok.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací stavby „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 461/5, IV-12-2015055“, k. ú. Krčín a
pověřit OMM k vydání vyjádření.
Odůvodnění:
Ke stavbě nebyly odbornými útvary vzneseny žádné námitky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 367- 15734/17,
(uložen úkol číslo 22130).
RM souhlasí s realizací stavby „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 461/5, IV-12-2015055“, k. ú. Krčín a
pověřuje OMM k vydání vyjádření ve znění přílohy č. RM 367 - 3/6.
RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 SOD Projektová dokumentace „Stavební úpravy sociálního zařízení pro chlapce v 1. NP ZŠ
Komenského“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/7 - Flash Příloha: RM 367 - 3/7 - Flash

V rozpočtu města je schválena akce § 3113 ORG 1739 "ZŠ Komenského", chlapecké WC vč. úklidové místnosti v 1.
NP - PD. ORM poptal zpracovatele projektové dokumentace, nejlepší nabídku podala firma S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod, za cenu ve výši 44.201 Kč vč. DPH. V rozpočtu města je na zpracování PD vyčleněna částka 60
tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro chlapce v 1. NP ZŠ Komenského“.
Odůvodnění:
Firma S ateliér podala nejnižší nabídku, byla zpracovatelem PD rekonstrukce WC pro dívky v 1. NP ORM doporučuje
schválit SOD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz 3/3.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 367- 15735/17,
(uložen úkol číslo 22131).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro chlapce v 1. NP ZŠ Komenského“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/7, za
cenu ve výši 44.201 Kč vč. DPH a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.8 Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/8 - Flash Příloha: RM 367 - 3/8 - Flash

V roce 2010 obdrželo město na základě darovací smlouvy od firmy FATO real, s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem
Dřevařská č. p. 904, 500 03 Hradec Králové, ideovou a architektonickou studii parku Březinky. Pro tento rok je v
rozpočtu města schváleno 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace, která by měla sloužit jako podklad pro
žádost o dotaci do Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 zlepšení kvality prostředí v sídlech. Na tomto základě byl vyzván autor studie - společnost Ateliér VAN JARINA s.r.o.,
se sídlem Čajakova 15, 811 05 Bratislava, k podání cenové nabídky na dopracování této studie do stupně pro
společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro provedení stavby tak, aby ji bylo možné předložit k žádosti o
dotaci. Společnosti Ateliér VAN JARINA s.r.o. předložila nabídkovou cenu ve výši 264.600 Kč vč. DPH. Ta však
neobsahuje inženýrskou činnost, průzkumy a nezohledňuje podmínky dotace. Vzhledem k této ceně a podmínkám
dotace byla poptána ještě místní firma green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, která by vypracovala nejprve
vlastní návrh a ten po konzultaci s městem dopracovala. Nabídková cena činí 179.080 Kč vč. DPH (zahrnuje návrh
parku vč. VO za 118.580 Kč a biologický průzkum 60.500 Kč). Nabídka zaručuje dodržení podmínek stanovených v
dotaci.
K rozhodnutí:
Zadat nové zpracování projektové dokumentace firmě green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov na základě
podané cenové nabídky ve výši 179.080 Kč vč. DPH, kteří vypracují novou studii, která bude předložena k
odsouhlasení zástupcům města a následně dopracována, schválit SOD a pověřit ST podpisem této SOD.
Odůvodnění:
Na ideovou a architektonickou studii zpracovanou společností Ateliér VAN JARINA s.r.o. má město uzavřenu darovací
smlouvu s firmou FATO real s.r.o. Ovšem po oslovení zpracovatele k poskytnutí elektronické verze této studie
požaduje po městu uhradit 81.000 Kč za autorská práva s tím, že nám bude poskytnuta 1 konzultace s vítězem
výběrového řízení. V případě změn bude udělen souhlas autora pouze v případě, že nezmění celkový výraz díla.
Uskutečnění výběrového řízení není vzhledem k termínům stanoveným ve výzvě OPŽP pro letošní rok reálné.
Vzhledem k nabídnutým cenám za zpracování dalších stupňů PD je výhodnější zadání studie nové místní firmě. V
případě požadavku nechat rozpracovat původní studii bude zahájeno jednání k poskytnutí studie od firmy FATO k
dalšímu nakládání městem. Dojde tím k posunu termínů, po získání studie bude vypsáno výběrové řízení na
zpracovatele dalších stupňů PD a na vyhotovení biologického průzkumu. Dle tohoto postupu bude možné požádat o
dotaci na zeleň až v roce 2018. V případě zadání nové studie výše uvedené firmě je možné ještě v letošním roce
zhotovit biologický průzkum a zpracování dalších stupňů PD za výše uvedenou cenu a ještě letos podat žádost o
dotaci, proto se ORM přiklání k této variantě.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Vojnarová - podala podrobné vysvětlení celé záležitosti.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 367- 15736/17,
(uložen úkol číslo 22132).
RM souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu firmě green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, za
nabídkovou cenu 179.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/8 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 367 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.9 Žádost Ing. Jiřího Škody k přípravě smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí na pozemcích
města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/9 - Flash Příloha: RM 367 - 3/9 - Flash

OMM obdržel žádost jednatele sociálního podniku Na dobré cestě s.r.o. pana Ing. Jiřího Škody o odsouhlasení
Smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí na pozemcích p. p. č. 2034/24 a 2034/6, které jsou ve vlastnictví
města - lokalita „Rychta“. Stavbou jsou přípojky těchto inženýrských sítí pro budoucí kavárnu ve formě sociálního
podniku - vodovod, splašková kanalizace, elektro, sdělovací kabel a plyn. Součástí žádosti je i sdělení podmínek, za
nichž je možné uvedenou stavbu provést.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním inženýrských sítí vč. přeložení STL plynovodu na pozemcích p. p. č. 2034/24 a 2034/6.
Souhlasit s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí.
Odůvodnění:
Stanovisko ARCH: Dané pozemky p. p. č. 2034/24 a 2034/6 jsou součástí řešení projektové dokumentace „výstavby
terminálu Rychta“, který zpracovává firma JOSTA s.r.o. a měl by být řešen v jeho souladu. Tento požadavek ARCH je
zanesen do Smlouvy o právu stavby, v čl. V odst. 4.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 367- 15737/17,
(uložen úkol číslo 22133).
RM souhlasí s uložením inženýrských sítí - přípojek do pozemků p. p. č. 2034/24 a 2034/6. RM schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu ve znění přílohy č. RM 367 - 3/9, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Žádost Ing. LD k udělení předběžného souhlasu s umístěním sítí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/10 - Flash Příloha: RM 367 - 3/10 - Flash

OMM obdrželo žádost Ing. LD o udělení předběžného souhlasu k umístění inženýrských sítí (a k přeložení STL
plynovodu) do pozemků p. p. č. 2034/24 a 2034/6, které jsou ve vlastnictví města - lokalita „Rychta“. V žádosti uvádí,
že vedení trasy a celkové uspořádání bylo konzultováno se všemi relevantními partnery, konkrétně s VaK Náchod
a.s., GASNet s.r.o. a společností CETIN a.s. Žádost je v návaznosti na žádost Ing. JŠ - viz předchozí bod č. RM 367 3/9.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním inženýrských sítí včetně přeložení STL plynovodu v pozemcích p. p. č. 2034/24 a 2034/6,
souhlasit s vyjádřením města k podané žádosti.
Odůvodnění:
Stanovisko ARCH: Dané pozemky p. p. č. 2034/24 a 2034/6 jsou součástí řešené projektové dokumentace „výstavby
terminálu Rychta“, který pro město zpracovává firma JOSTA s.r.o. a měl by být řešen v jeho souladu, viz příloha č. RM
367 - 3/10.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 367- 15738/17,
(uložen úkol číslo 22134).
RM souhlasí s uložením inženýrských sítí vč. přeložení STL plynovodu do pozemků p. p. č. 2034/24 a 2034/6. RM souhlasí s
vyjádřením města k této žádosti ve znění přílohy č. RM 367 - 3/10.
RM 367 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.11 Umístění přechodu na křižovatku ulic Sokolská, Přibyslavská a Československé armády
Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/11 - Flash Příloha: RM 367 - 3/11 - Flash

Identifikace:

RM 365 uložila OMM, na základě podnětu radního Ing. Petra Neumanna, prověřit možnost smysluplného a efektivního
umístění přechodu pro chodce na křižovatku ulic Sokolská, Přibyslavská a Československé armády. Umístění těchto
přechodů bylo řešeno již v minulých letech. Jediná možnost umístění je možná dle přiložené situace v příloze č. RM
367 - 3/11, musí být totiž respektovány normové požadavky na umisťování přechodů a požadavek DI Náchod. V
těchto místech to bylo DI Náchod tenkrát navrženo, ale i tak realizaci takto umístěných přechodů DI Náchod
nedoporučil, a to z důvodu, že takto je nikdo nebude využívat a stejně budou lidé chodit napříč křižovatkou. Jiné
umístění, které by bylo povolitelné, však možné není.
K rozhodnutí:
Na vědomí, příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

ST - situace byla opět velice pečlivě prověřena. Řešení, které by při dodržení technických podmínek daných předpisy
bylo možné, by vlastně řešením nebylo. Město by za značné peníze vybudovalo přechody, po kterých by nikdo
nechodil, což by ve svém důsledku ještě zvýšilo nebezpečnost přecházení zde.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 367- 15739/17
RM bere na vědomí podané informace k možnosti umístění přechodů na křižovatku ulic Sokolská, Přibyslavská a
Československé armády.
RM 367 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.12 VŘ - Územní studie veřejného prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/12 - Flash Příloha: RM 367 - 3/12 - Flash

Dne 06.03.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek na akci "Územní studie veřejných prostranství v
rámci ORP Nové Město nad Metují, která byla rozdělena na 9 částí. Hodnocení nabídek této veřejné zakázky se
konalo dne 09.03.2017. Hodnotící komise předložila zprávu o hodnocení nabídek na mimořádném jednání RM dne
09.03.2017, která schválila zadání všech 9 částí této veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Důvody takto mimořádného projednání a
schvalovací proces je popsán a podchycen v tomto zápise.
K rozhodnutí:
Schválit zadání jednotlivých dílčích částí, schválit SOD na jednotlivé dílčí části.
Odůvodnění:
Na dílčí část 1 bylo podáno 6 nabídek, na dílčí část 2 byly podány 3 nabídky, na dílčí část 3 byly podány 4 nabídky, na
dílčí část 4 bylo podáno 6 nabídek, na dílčí část 5 byly podány 4 nabídky, na dílčí část 6 bylo podáno 5 nabídek, na
dílčí část 7 bylo podáno 5 nabídek, na dílčí část 8 byly podány 2 nabídky a na dílčí část 9 byly podány 3 nabídky.
Hodnocení nabídek bylo nastaveno jako vícekriteriální: celková nabídková cena 60 %, seznam územních studií
obdobného charakteru 40 %. V rozpočtu města je pro letošní rok schváleno 500 tis. Kč. Zpracování územních studií
bude probíhat v letech 2017 - 2019, částka schválená pro letošní rok je postačující. Dílčí části 6, 7, 8 a 9 si budou
financovat dané obce. Vzhledem k termínům podání žádosti o dotaci se radní v této věci sešli s předstihem dne
09.03.2017 a jejich rozhodnutí je zaznamenáno v tomto zápise z RM 367.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 367- 15740/17,
(uložen úkol číslo 22135).
RM na základě zprávy o hodnocení nabídek pro 9 dílčích částí předložených komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Územní studie veřejného prostranství v rámci
ORP Nové Město nad Metují“ rozdělené na 9 dílčích části takto:
Pro dílčí část 1 „náměstí 17. listopadu, Žižkovo náměstí" firmě New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 229.295 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Pro dílčí část 2 „Park Krčín, Park OÁZA“ firmě Re:architekti studio s.r.o., Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6, Břevnov, za
nabídkovou cenu 338.800 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Re:architekti studio s.r.o., Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6, Břevnov, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Rašínova - 28. října - Boženy Němcové, ul. 28. října, Bořetín - Klosova“ firmě New Visit s.r.o., Komenského
264, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 543.895 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM
367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 4 „nám. Republiky, Českých legií, Farská zahrada“ firmě Ing. arch. Petr Brožek, Nerudova 1125/4, 589 01
Třešť, za nabídkovou cenu 172.000 Kč (není plátce DPH). RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Ing.arch. Petr Brožek, Nerudova 1125/4, 589 01 Třešť, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 5 „Vrchoviny, Spy“ firmě New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
628.595 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o.,
Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 6 „Slavoňov, Mezilesí“ firmě Atelier AURUM, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, za nabídkovou cenu 359.370 Kč
vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Atelier AURUM, Jiráskova
21, 530 02 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 7 „Bohuslavice“ firmě Atelier AURUM, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, za nabídkovou cenu 254.100 Kč vč.
DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Atelier AURUM, Jiráskova 21,
530 02 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 8 „Jestřebí, Přibyslav“ firmě New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
192.995 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o.,
Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 9 „Provodov - Šonov“ firmě SURPMO a.s., Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, za nabídkovou cenu 580.800
Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SURPMO a.s.,
Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

3.13 VŘ - Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/13 - Flash Příloha: RM 367 - 3/13 - Flash

Dne 08.03.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
Zpracování PD pro provedení staveb: „Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku a uložit OMM opětovné vypsání, nebo zadat veřejnou zakázku firmě MATEX HK s.r.o.,
Hradec Králové s nabídkovou cenou 303.465,58 Kč, vyloučit uchazeče ELTYM Hronov, spol. s r.o kvůli chybně
uvedené nabídkové ceně s DPH, která by se musela navýšit, odsouhlasit SOD s firmou MATEX a pověřit ST jejím
podpisem.
Odůvodnění:
Byly doručeny 3 nabídky. V rozpočtu 2017 je na tuto akci schváleno 300 tis. Kč. V nabídce od firmy ELTYM Hronov,
spol. s r.o., která měla nejnižší nabídkovou cenu však chyběl jeden doklad, o který byl uchazeč požádán, ten byl v
požadovaném termínu doplněn. Následně však byla zjištěna početní chyba ve výpočtu DPH, po konzultaci s firmou
ELTYM nám bylo řečeno, že konečnou nabídkovou cenu nemůžou ponechat a nabídková cena se z původních
231.320 Kč vč. DPH zvýší na 254.452,473 Kč vč. DPH. Zvýšení ceny je však ve veřejné zakázce nepřípustné. Jsou
dvě možnost řešení: 1) veřejnou zakázku zrušit a vypsat znovu, nebo 2) zadat tuto veřejnou zakázku firmě, která se
umístila na druhém místě, a to firmě MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
303.465,58 Kč. V tomto případě by muselo být schváleno i rozpočtové opatření - přesun 10 tis. Kč z org. 1712
Multifunkční objekt Kina 70 - PD na org. 1745 VO v ul. Pod Strážnicí. Vzhledem k tomu, že rozdíl ceny mezi prvním a
druhým místem stále činí cca 50 tis. Kč, tak ORM doporučuje RM tuto veřejnou zakázku zrušit a vypsat ji znovu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 367- 15741/17,
(uložen úkol číslo 22136).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují".
RM ukládá OMM opětovné vypsání této veřejné zakázky.
RM 367 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Žádost Ing. ZS o opravu ul. Budínská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/14 - Flash Příloha: RM 367 - 3/14 - Flash

Dne 20.02.2017 byla na město doručena žádost Ing. ZS o opravu ul. Budínská položením asfaltového koberce za
využití techniky, která se bude pohybovat v ul. Dobrušská při realizaci rekonstrukce této komunikace v letošním roce.
Ing. ZS přiložil k této žádosti i žádost o opravu této komunikace z roku 2015, tehdy přijala RM 312 dne 19.01.2015
toto usnesení: "RM bere na vědomí žádost Ing. ZS o provedení zpevněného povrchu v ulici Budín, část Krčín a ukládá
OMM zařadit provedení opravy do zásobníku investičních akcí města. RM ukládá TS provést zde nezbytné opravy a
údržbu v rámci své obvyklé činnosti."
K rozhodnutí:
Uložit OMM zařadit tuto položku do seznamu náhradních investic pro rok 2017, uložit OMM předložit tento seznam
náhradních investic na červnové jednání ZM k rozhodnutí.
Odůvodnění:
ORM: V rozpočtu města není položka na opravu této komunikace schválena. Pro srovnání s ul. Pod Lipami, která byla
odfrézována a byl na ni v roce 2015 položen nový asfaltový koberec, stála cca 1 mil. Kč. Délka této ulice je cca 147 m,
délka odhadnutá v ul. Budínská je také cca 150 m, takže se dá předpokládat přibližně stejná finanční náročnost
opravy komunikace v ul. Budínská jako v ul. Pod Lipami. ORM doporučuje zařadit tuto položku do seznamu
náhradních investic, které by se mohly realizovat v letošním roce místo akce "Cyklostezka most Ammann Vrchoviny". Tento seznam náhradních investic bude předložen na jednání ZM v červnu 2017 a tam bude vybráno, zda
bude nějaká investice mimořádně zařazena do rozpočtu 2017 k její realizaci. V případě realizace opravy této
komunikace se však stejně bude muset vysoutěžit realizační firma.
TS: Pravidelně provádí opravy recyklinem, nejsou proti, aby se udělal nový asfaltový povrch v této ulici.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST a vedoucí OMM podali informace o prověřovaných alternativních trasách pro cyklostezku ze Spů do Krčína.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 367- 15742/17,
(uložen úkol číslo 22137).
RM ukládá OMM zařadit položku "Nový živičný povrch v ul. Budínská" do seznamu náhradních investic, které by se mohly
realizovat v letošním roce místo akce "Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny" a předložit tento seznam na jednání ZM v
červnu 2017, na kterém bude rozhodnuto, zda bude nějaká nová investice mimořádně zařazena do rozpočtu 2017 k její
realizaci.
RM 367 Ukládá.
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3.15 Žádost J. a L. M. o opravu komunikace Zářečí vč. fotodokumentace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/15 - Flash Příloha: RM 367 - 3/15 - Flash

Žádost J. a L. M. o opravu komunikace Zářečí vč. fotodokumentace viz příloha č. RM 367 - 3/15.
K rozhodnutí:
Projednat žádost o opravu komunikace Zářečí, stanovit další postup a písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů viz příloha č. RM 367 - 3/15.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - jedná se o opakovanou záležitost - dochází při deštích a na jaře ke splavování nezpevněných vrstev. Svod
přímo na komunikaci. Dříve se jednalo ve smyslu, pokud by město realizovalo investici, zda by se žadatelé
spolupodíleli. ST - jsou to komunikace, kdy je nutné provést důslednější opravu. Silnice nemusí mít obrubníky - není
to jako cesta ve městě do obytné zóny. Problém je svah. ST - navrhuje počkat, jak to bude s recyklátem.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 367- 15743/17,
(uložen úkol číslo 22138).
RM bere na vědomí žádost J. a L. M. ve věci opravy komunikace v ul. Zářečí vč. fotodokumentace a včetně stanovisek
odborných útvarů, vše ve znění přílohy č. RM 367 - 3/15. RM ukládá TS provést úpravu povrchu komunikace po zimě v rámci
standardní činnosti TS, tj. po vyschnutí povrchu doplnit recyklin a opět zaválcovat.
RM 367 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Žádost o prominutí smluvní pokuty uplatňované na základě Nájemní smlouvy č. 03/2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/16 - Flash Příloha: RM 367 - 3/16 - Flash

Firma Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, uzavřela dne 21.02.2017 s městem Nové Město nad Metují
Nájemní smlouvu č. 03/2017 z důvodu provádění výkopových prací v ul. Pod Vodojemem, Družební, Na Skalce a
Okrajové, potřebných pro rekonstrukci plynovodu. Ve lhůtě 5 dnů od podpisu smlouvy měla tato firma poukázat na
účet pronajímateli částku 28.857,15 Kč. Vzhledem k tomu, že částka nebyla dne 02.03.2017 připsána pronajímateli na
účet, bylo fy Kubík a.s. odesláno upozornění na uplatňování smluvní pokuty stanovené v čl. IV, odst. 4.1 smlouvy,
která je stanovena na 500 Kč za každý započatý den prodlení s úhradou nájemného. Firma okamžitě jednala a částku
ještě toho dne uhradila, následující den byla částka připsána na účet pronajímateli. Firma nyní žádá o prominutí
smluvní pokuty, která činní 2.500 Kč, a to z důvodu neúmyslného pochybení zastupujícího zaměstnance za
nemocnou kolegyni, viz příloha č. RM 367 - 3/16.
K rozhodnutí:
Souhlasit s prominutím smluvní pokuty uplatňované na základě Nájemní smlouvy č. 03/2017.
Odůvodnění:
Firma Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, věc okamžitě řešila a řádně se omluvila jak telefonicky, tak
elektronickou formou. Lhůta pro hrazení nájemného na účet pronajímatele je stanovena na 5 dní ode dne podpisu
smlouvy. Lze dočasně předpokládat nárůst jejího překročení, než si firmy a fyzické osoby zvyknou. OMM s
prominutím pokuty souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - z principu nesouhlasí. Nejde o prodloužení samotné stavby, ale o opomenutí. ST by spojil s bodem
3.17 - pravomoc promíjet by si měla ponechat RM. Vždy by to mělo být pečlivě zváženo a odůvodněno.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 367- 15744/17,
(uložen úkol číslo 22139).
RM souhlasí s prominutím smluvní pokuty v hodnotě 2.500 Kč, která byla firmě Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21
Praha 1, vyměřena na základě Nájemní smlouvy č. 03/2017. RM pověřuje ORM k zaslání dopisu o prominutí smluvní pokuty
ve znění přílohy č. RM 367 - 3/16.
RM 367 Souhlasí.
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3.17 Nájemní smlouva - pravomoc k rozhodování ORM o smluvních pokutách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 3/16 - Flash Příloha: RM 367 - 3/16 - Flash

Dne 30.01.2017 byl RM usnesením č. RM 364-15625/17 schválen nový vzor Nájemní smlouvy, která mimo jiné
obsahuje v čl. IV sankční ustanovení a podmínky. Smluvní pokuty v tomto čl. jsou poměrně vysoké a jejich termíny
dost krátké. Lze předpokládat zvýšený nárůst jejich překračování, a to do doby, než si na ně firmy a fyzické osoby
zvyknou. Z těchto důvodů ORM žádá RM o schválení pravomocí ve věci rozhodování o udělování těchto smluvních
pokut, jejichž výše nepřekročí 10.000 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit či nesouhlasit s postoupením pravomocí RM pro ORM ve věci rozhodování o udělování smluvních pokut do
výše 10.000 Kč, které jsou stanoveny v Nájemních smlouvách.
Odůvodnění:
V případě firem, i přes sdělení informace o lhůtách a smluvních pokutách obsažených v Nájemní smlouvě, lze
předpokládat, že bude docházet ke krátkodobým překračováním termínů. Důvodem této skutečnosti je koloběh firmy,
kdy smlouvu ve většině případů uzavírají zmocnění zástupci po dohodě s majitelem, ti pak smlouvu předávají na jejich
finančním oddělení. Tam může dojít k pochybení, kdy smlouvu založí mezi smlouvy místo toho, aby ji brali jako tzv.
fakturu, kterou je potřeba uhradit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz 3/16 - protinávrh nesouhlasí. Schváleno.
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 367- 15745/17
RM nesouhlasí s postoupením pravomocí RM pro ORM ve věci rozhodování o udělování smluvních pokut do výše 10.000 Kč,
které jsou stanoveny v Nájemních smlouvách.
RM 367 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 PD - chodník podél areálu OÁZY a propojující Kaštánky s ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
V rozpočtu města schváleném pro rok 2017 je investiční akce na projektovou dokumentaci řešící chodník propojující
Kaštánky s ul. T. G. Masaryka včetně řešení místa pro přecházení. Chodník je veden podél zahrady OÁZY, kde jsou
již osazeny stožáry s veřejným osvětlením. Od kruhového objezdu v Kaštánkách vede směrem k ul. T. G. Masaryka
stávající chodník v délce cca 30 m, jehož šířka je 3,0 m, na který by bylo vhodné navázat chodníkem ve stejné šířce.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pokračováním chodníku ve stávající šíři 3,0 m.
Odůvodnění:
Vyústění chodník z Kaštánek je nyní 3 m, nebylo by vhodné pokračovat v jiné, resp. užší, šířce. Stávající šířka je
vhodná z hlediska údržby a umožňuje do budoucna možnost využívání komunikace pro smíšený provoz (chodci a
cyklisté). Výše dotace by měla být cca 95%.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
PD k chodníku mezi Kaštánky a Benzinou. Projektant vznesl dotaz - zda chodník 2 nebo 3 metrový nebo jiný. Radní
se shodli, že zde bude vhodné mít chodník o šířce 3 m.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 367- 15746/17
RM souhlasí s pokračováním chodníku z Kaštánek podél zahrady OÁZY v šířce 3,0 m a pověřuje ORM předat tuto informaci
projektantovi.
RM 367 Souhlasí.
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Správa nemovitostí

16:00

OMM

4.1 Zápis č. 130 Bytové komise ze dne 08.02.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/550) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/1 - Flash Příloha: RM 367 - 4/1 - Flash

Zápis č. 130 Bytové komise ze dne 08.02.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 367- 15747/17
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 130 Bytové komise ze dne 08.02.2017, ve znění přílohy č. RM 367 - 4/1.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání - č. p. 36, RTG
(Int.: OSN/551)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka na st. P. č. 309 v celkovém
rozsahu 119,3 m2. Jedná se o provozovnu bývalého RTG. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami uzavření
smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a bez stanovení minimální nabídkové ceny. Jedná se o
opakované zveřejnění.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již opakované zveřejněn. Na zveřejněný záměr doposud nikdo nereagoval nabídkou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 367- 15748/17,
(uložen úkol číslo 22140).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 36, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 309 v celkovém
rozsahu 119,3 m2 podmínkami uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, bez stanovení minimální
nabídkové ceny. RM dává přednost případnému zájemci o poskytování služeb rentgenu v těchto prostorách.
RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201
(Int.: OSN/552)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém
rozsahu 38 m2. Jedná se o provozovnu bývalé prodejny galanterie. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami
uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950
Kč/m2/rok. Jedná se o opakované zveřejnění.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již 2x zveřejněn. Na zveřejněný záměr nikdo nereagoval nabídkou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 367- 15749/17,
(uložen úkol číslo 22141).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v
celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 950 Kč/m2/rok.
RM 367 Souhlasí.
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4.4 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:

(Int.: OSN/553) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/4 - Flash Příloha: RM 367 - 4/4 - Flash

Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Rašínova č. p. 313 ) organizaci
Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne
01.04.2017 do dne 31.03.2018, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina bude v bytové jednotce
poskytovat chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním postižením. Domov Dědina již v tomto objektu jeden byt k
výše uvedené službě využívá.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o nájmu bytu jedné bytové jednotky s organizací Domov Dědina.
Odůvodnění:
Na základě doporučení Bytové komise města ze dne 12.10.2016 je zpracován návrh na uzavření Smlouvy o nájmu
bytu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 367- 15750/17,
(uložen úkol číslo 22142).
RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Rašínova č. p. 313) s organizací Domov Dědina,
Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.04.2017 do dne
31.03.2018, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc, ve znění přílohy č. RM 367 - 4/4.
RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 VŘ - Výměna plynových spotřebičů
Identifikace:

(Int.: OSN/554) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/5 - Flash Příloha: RM 367 - 4/5 - Flash

Dne 20.02.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
akci „Výměna plynových spotřebičů 2017“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení
nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD č. 40/2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 300 tis. Kč. Smlouva o dílo je
připravena dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 367- 15751/17,
(uložen úkol číslo 22143).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna plynových spotřebičů 2017“, uchazeči Martinu Žahourkovi,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, za nabídkovou cenu 206.839 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo č. 40/2017 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Martin Žahourek,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, ve znění přílohy č. RM 367 - 4/5, a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 367 Souhlasí.
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náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

4.6 VŘ - Rekonstrukce bytové jednotky č. 3, v č. p. 355, ul. Zborovská
Identifikace:

(Int.: OSN/555) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/6 - Flash Příloha: RM 367 - 4/6 - Flash

Dne 20.02.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 3, v č. p. 355, ul. Zborovská“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD č. 35/2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o neplánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 300 tis. Kč na provedení
rekonstrukcí uvolněných bytových jednotek. Financování opravy bude provedeno z této položky. Smlouva o dílo je
připravena dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 367- 15752/17,
(uložen úkol číslo 22144).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytové jednotky č. 3, v objektu č. p. 355, ul. Zborovská“, uchazeči
Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, za nabídkovou cenu 101.775 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo č. 11/2017 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO:
04064739, ve znění přílohy č. RM 367 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Prodloužení nájmu nebytových prostor plynových kotelen - dodatek č. 1
Identifikace:

(Int.: OSN/556) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/7 - Flash Příloha: RM 367 - 4/7 - Flash

Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor plynových kotelen v objektech č. p. 1145, ul.
Českých bratří (Dům s pečovatelskou službou) a náměstí Republiky 6 (Radnice). Dodatek řeší prodloužení doby
nájmu do dne 31.12.2017, vč. stanovení ceny nájmu na toto období, dle Cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu. Záměr prodloužení nájemní smlouvy byl zveřejněn ode dne 07.02.2017 do dne 24.02.2017, bez
zpětných reakcí.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 k nájemní smlouvě.
Odůvodnění:
Jedná se o krok navazující na zveřejnění záměru prodloužení smluv. Podpisem dodatku se prodlouží pronájem do
dne 31.12.2017.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 367- 15753/17,
(uložen úkol číslo 22145).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor plynových kotelen v objektech č. p. 1145, ul. Českých
bratří (Dům s pečovatelskou službou) a náměstí Republiky 6 (Radnice) ze dne 25.01.2016, ve znění přílohy RM 367 - 4/7 a
pověřuje ST podpisem.
RM 367 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

4.8 LDT Pavlátova louka - výhled investičních potřeb 2018 - 2020
Identifikace:

(Int.: OSN/557) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/8 - Flash Příloha: RM 367 - 4/8 - Flash

OSN předkládá RM výčet potřebných zásadnějších akcí v oblasti oprav, údržby a investic, které bude nutno provést v
režii města v období 2018 - 2021 v areálu LDT Pavlátova louka.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí přehled potřebných investic.
Odůvodnění:
Plnění úkolu - viz usnesení č. RM 365-15690/17.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN odpověděl na dotazy přítomných, které se týkaly stavu elektroinstalace, oprav střech a sesuvu půdy do
potoka (podemílání břehu).
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 367- 15754/17,
(uložen úkol číslo 22146).
RM bere na vědomí výčet potřebných zásadnějších akcí v oblasti oprav, údržby a investic v areálu LDT Pavlátova louka,
které bude nutno provést v režii vlastníka v období 2018 - 2021. RM ukládá OSN ve spolupráci s ORM zapracovat jednotlivé
požadavky do plánů oprav pro výše uvedené období, popř. zahrnout některé požadavky do zásobníku investičních akcí.
RM 367 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 Dodatek č. 10 - Smlouva o nájmu plynové kotelny č. p. 415
Identifikace:

(Int.: OSN/558) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/9 - Flash Příloha: RM 367 - 4/9 - Flash

Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p. 415, ul. 28. října (Dům Zdraví).
Nájemní smlouva ze dne 01.02.2008 je na dobu neurčitou a každý rok se pomocí dodatku stanoví nájemné na dané
období dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 10.
Odůvodnění:
Jedná se o pravidelný krok, který zabezpečuje chod plynové kotelny.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 367- 15755/17,
(uložen úkol číslo 22147).
RM schvaluje Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p. 415, ul. 28. října (Dům
Zdraví), ve znění přílohy RM 367 - 4/9, který stanoví nájemné na období ode dne 01.01.2017 do dne 31.12.2017, dle
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.10 Dodatek č. 2 - Smlouva o nájmu plynové kotelny č. p. 313
Identifikace:

(Int.: OSN/559) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/10 - Flash Příloha: RM 367 - 4/10 - Flash

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p. 313, ul. Rašínova. Nájemní
smlouva ze dne 26.06.2014 je na dobu neurčitou a každý rok je se pomocí dodatku stanoví nájemné na dané období
dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 2.
Odůvodnění:
Jedná se o pravidelný krok, který zabezpečuje chod plynové kotelny.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 367- 15756/17,
(uložen úkol číslo 22148).
RM schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p. 313, ul. Rašínova (objekt
Nona), ve znění přílohy RM 367 - 4/10, který stanoví nájemné na období ode dne 01.01.2017 do dne 31.12.2017, dle
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 367 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

4.11 Vyhodnocení provozních nákladů - městská ubytovna
Identifikace:

(Int.: OSN/560) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/11 - Flash Příloha: RM 367 - 4/11 - Flash

Vyhodnocení provozních nákladů Městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje, v souvislosti s posouzením nutnosti
zvýšení poplatku za ubytování. Vyhodnocení provozních nákladů za rok 2016, včetně porovnání minulých let.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí vyhodnocení provozních nákladů.
Odůvodnění:
OSN předkládá vyhodnocení nákladů na základě plnění úkolu plynoucí z usnesení č. RM 340-14402/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN upozornil na opravu chyby v tabulkách, které byly přílohou bodu.
K Čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 367- 15757/17,
(uložen úkol číslo 22149).
RM bere na vědomí vyhodnocení provozních nákladů Městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje a zároveň souhlasí se
zachováním stávající výše poplatku za ubytování tj. 90 Kč/noc.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.12 Krátkodobé pobyty - Dům s pečovatelskou službou
Identifikace:

(Int.: OSN/561) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/12 - Flash Příloha: RM 367 - 4/12 - Flash

Jedná se o návrh MSSS Oáza na využití jedné z bytových jednotek v objektu č. p. 1145, ul. Českých bratří (Dům s
pečovatelskou službou) pro tzv. odlehčovací pobyt potřebných klientů. Jedná se o krátkodobé pobyty klientů, jejichž
rodina není schopna po kratší dobu zajistiti jejich péči (dovolená, nemoc, rekonstrukce bytu apod.) OSN navrhuje
uzavřít nájemní smlouvu na jednu z volných bytových jednotek přímo s MSSS Oáza, které by pak zajišťovalo službu
odlehčovacího pobytu, nezávisle na městu (pronajímateli).
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem jedné bytové jednotky pro MSSS OÁZA.
Odůvodnění:
Vzhledem tomu, že bytové jednotky v domě s pečovatelskou službou jsou vzhledem k nízkému standardu bydlení
těžko obsaditelné, podporuje OSN návrh MSSS Oáza na zajištění odlehčovací péče v jednom z uvolněných bytů.
Momentálně jsou v domě volné čtyři bytové jednotky. Pronájmem bytové jednotky bychom zajistili potřebnou službu a
stálý příjem z nájmu bytové jednotky. V případě potřeby (v případě zvýšeného zájmu o bydlení v domě s
pečovatelskou službou) je možné smlouvu o nájmu kdykoliv ukončit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
OSN - DPS má 14 bytových jednotek a těžko se obsazují, protože nemají sociální zařízení. Jeví se zde možnost
postupných úprav současných bytů na byty, které sociální zařízení mít budou. To by samozřejmě znamenalo snížení
stávajícího počtu bytů. Radní souhlasili s využitím pro krátkodobé pobyty a návazně diskutovali o situaci v bývalém
hotelu Metuj.
K Čl. 4. 12 USNESENÍ č. RM 367- 15758/17,
(uložen úkol číslo 22150).
RM souhlasí s návrhem MSSS Oáza na využití jedné z volných bytových jednotek v objektu č. p. 1145, ul. Českých bratří
(Dům s pečovatelskou službou) pro poskytování služby krátkodobého pobytu potřebným klientům. RM ukládá OSN
podniknout kroky, které povedou k uzavření nájemní smlouvy na jednu z uvolněných bytových jednotek s MSSS Oáza, a to
za standardních podmínek.
RM 367 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

4.13 Žádost o vydání souhlasu vlastníka - Spolek Krčín, Stará škola
Identifikace:

(Int.: OSN/561) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/13 - Flash Příloha: RM 367 - 4/13 - Flash

Spolek Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273 podal žádost o vydání souhlasu vlastníka k
podání žádosti o závazné stanovisko státní památkové péče k provedení výmalby třech místností a provedení obnovy
dodávek el. energie a vody (vč. kanalizace) v objektu čp. 22, ul. Bratří Čapků, "Stará škola". Tato žádost navazuje na
jednání o dalším využití objektu Staré školy Spolkem Krčín, které se uskutečnilo v kanceláři ST dne 16.02.2017.
Podrobnosti viz příloha č. RM 367 - bod 4/13.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vydáním souhlasu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

Radní se dotazovali na stav řízení - prohlášení objektu za památku. Radní a zástupci OMM a OSN se jednomyslně
shodli, že jde o nešťastný krok, který bude budoucí úpravy a investice v tomto objektu pouze komplikovat a neúměrně
prodražovat.
K Čl. 4. 13 USNESENÍ č. RM 367- 15759/17,
(uložen úkol číslo 22151).
RM souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka k podání žádosti o závazné stanovisko státní památkové péče žadatelem Spolek
Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273. Souhlas vlastníka se vztahuje pouze na podání žádosti
pro vyjádření na provedení výmalby třech místností a provedení obnovy dodávek el. energie a vody (vč. kanalizace) v objektu
čp. 22, ul. Bratří Čapků, "Stará škola". RM ukládá OSN vystavit souhlas v tomto duchu.
RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.14 Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 142, ul. Nerudova, vč. pozemku p. p. č. 390/1 a části pozemku
p. p. č. 312
Identifikace:

(Int.: OSN/562) Zdroj. dokum.: RM 367 - 4/14 - Flash Příloha: RM 367 - 4/14 - Flash

Na zveřejněný záměr pronájmu reagoval zájemce dvěma nabídkami. Nabídka č. 1 - Entreza s.r.o., Hradecká 647/7,
Opava, IČO: 01543652, pronájem pozemku p. p. č. 390/1 a části pozemku p. p. č. 312, nabídková cena 4.000 Kč/rok,
ostatní podmínky záměru dodrženy. Záměrem uchazeče o pronájem je zřízení letní zahrádky a propojení tohoto
pozemku s prostory Kinokavárny, která s pozemkem sousedí. Nájemné celkem, dle nabídky č. 1, je stanoveno na
4.000 Kč/rok. Nabídka č. 2 - Entreza s.r.o., Hradecká 647/7, Opava, IČO: 01543652, pronájem prostor pro podnikání v
objektu č. p. 142, a pronájem pozemku p. p. č. 390,/1, části pozemku p. p. č. 312, nabídková cena 2.500 Kč/měsíc
(pozn.: předchozí nájemce platil 4.830 Kč/měsíc). Nájemné celkem, dle nabídky č. 2, je stanoveno na 30.000 Kč/rok.
Záměrem uchazeče o pronájem je zřízení cukrárny (denního baru) a zřízení letní zahrádky. Letní zahrádka by byla
propojena jak s nebytovým prostorem v objektu č. p. 142, tak s Kinokavárnou, která s pozemkem sousedí.
K rozhodnutí:
Vybrat nabídku a souhlasit s pronájmem.
Odůvodnění:
Na zveřejněný záměr reagoval uchazeč dvěma nabídkami. Z rozhovoru a z nabídek vyplývá, že stěžejní je pro
zájemce pozemek, kde by provozoval letní zahrádku. OSN doporučuje schválit pronájem dle nabídky č. 2. V této
nabídce je nabídková cena stanovena za pronájem nebytových prostor, včetně pozemku. Dle názoru OSN je
odůvodnění výše nabízeného nájmu uvažovanou demolicí věcné a přijatelné. OSN navrhuje schválit pronájem a v
případě, že by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k realizaci autobusového terminálu a uvažované demolici objektu č. p.
142, je třeba přistoupit k jednání o zvýšení nájemného, nebo k výpovědi z nájmu a novému zveřejnění záměru
pronájmu. Provoz denního baru a letní zahrádky byl konzultován s ARCH - kladné stanovisko, propojení Kinokavárny
a sousedních pozemků je podmíněno zpracováním projektové dokumentace, včetně vyjádření hygieny a hasičského
záchranného sboru.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o rizicích takového propojení a především řešení provozu zahrádky a užívání WC v Kině 70.
K Čl. 4. 14 USNESENÍ č. RM 367- 15760/17,
(uložen úkol číslo 22152).
RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu č. p. 142 v celkové výměře 58 m2, pronájmem pozemku p. p. č.
390/1 o celkové výměře 196 m2 a části pozemku p. p. č. 312 o celkové výměře 10 m2 dle nabídky č. 2, tj. uchazeči Entreza
s.r.o., Hradecká 647/7, Opava, IČO: 01543652, za nabídkovou cenu 2.500 Kč/měsíc. Propojení pozemku p. p. č. 390/1 s
Kinokavárnou, umístěnou v sousedním objektu KINA 70, je podmíněno kladným stanoviskem Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje a Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV
připravit nájemní smlouvu.
RM 367 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 367 - 13.3.2017

Školství, kultura a sport

OŠKS

13:05

5.1 Hodnocení roku 2016 v MSSS Oáza + Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2016 - ředitelka přizvána ve
13:05 hodin
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/1 - Flash Příloha: RM 367 - 5/1 - Flash

Ředitelka MSSS Oáza předstupuje před RM s hodnocením roku 2016. Tradičně jsou ředitelé přizváni do RM v
souvislosti s předložením Výročních zpráv o činnosti svých organizací.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením roku 2016 v MSSS Oáza, s Výroční zprávou Městského střediska sociálních služeb Oáza
Nové Město nad Metují za rok 2016 a vzít tuto zprávu na vědomí.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ředitelka MSSS Oáza Mgr. Jana Balcarová shrnula výroční zprávu - největší úspěch spatřuje ve stabilizaci
pracovního týmu. Byla zachována kvalita služeb. Pečovatelská služba - rozšíření pracovní doby a zavádění služby do
okolních obcí - uzavření trojstranné smlouvy - obce doplácejí na úkony. Ve všech službách byly navýšeny ceníky.
Ubytování - maximum co dovolují vyhlášky - poskytují nadstandardní služby - jednolůžkové pokoje apod.
Rekonstrukce 1 bytu v DPS - krátkodobé pobyty. Inspekce - prošli jimi úspěšně. Vytýkané věci napraveny, zkvalitnění
prostředí - instalace podhledů na chodby, doplněna kuchyňka. Odlehčovací služba - spojena s domovem pro seniory.
Je velký zájem o odlehčovací službu. Využívají i pro žadatele na domov pro seniory, kterým umožňují odlehčovací
službu. Oddělení se zvýšenou péčí, nejen ubytovaní, ale i klienti se sníženou orientací. Změna způsobu úhrad nastaveno bylo - stravování (snídaně, nebo snídaně obědy, večeře apod.) V současné době nastavená tři jídla denně
s možností odhlášení stravy. Personál musí být stále k dispozici, proto je správné platit režii na zaměstnance. Dříve
bylo placeno na 30 dnů v měsíci, teď se platí na skutečný počet dnů. Informují rodiny o tom, jaká částka zůstala po
úhradě v mínusu. Klientovi musí zůstat 15 % z příjmu, rozdíl doplácí město, nebo je placeno z dotací. Je správné
informovat rodinu, že dochází ke schodku, některé rodiny podle možností doplácí. Lidem vysvětlují, že zdroje jsou
omezené. První dopisy byly rozesílány v současné době. Informační dopis bude zaslán na vědomí i ST. M.
Petruželková - zda doplatek lze zaplatit najednou, např. za celý rok, nebo je třeba platit každý měsíc. Ředitelka - lze
platit i ročně. Dopisy budou zasílány 1x za tři měsíce. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na optimalizaci signalizace
pro zavolání sestry nebo ošetřovatelky ve službě. Bude to řešit např. častý problém při vydávání obědů a krmení
klientů. Nový systém by ale stál 600 tisíc Kč, proto se ředitelka spojila s firmou, která systém před 15 lety vytvářela,
obnova stála 70 tisíc Kč. Dále je V OÁZE čeká obnova sesterny. Zdravotní pojišťovny - setkání VZP s místními lékaři svolala pí. Ředitelka. Lékaři slyšeli, s čím se v OÁZE potýkají. V Oáze není lékař a je potřeba, aby lékaři více
spolupracovali. Byl snížen měsíční limit na úhrady od VZP. VZP nastavila limit, kolik si můžou vydělat. Limit snížen o
40.000 Kč oproti loňsku. Pí. Ředitelka napsala dopis se žádostí o vysvětlení. Mgr. Černý - jak je to s opravou střechy,
byla to nemalá částka. Pí. Ředitelka - je připravena smlouva o dílo a bude vyhlášeno výběrového řízení - termín
realizace - duben - srpen. P. Bejr - BOZP - urguje chodník pro pěší do Oázy. Prozatím řešeno kužely, klienti zde
chodí po silnici. Prosí o soulad mezi akcemi chodník, kamera, střecha. Prořez stromů provedou TS. I v létě se kvůli
stromům v zastíněných pokojích muselo topit a protože nejde zatopit pouze v jednom patře, topilo se všude. P.
Prouza - dotaz na počet zaměstnanců. Pí ředitelka - 60 zaměstnanců kmenových, a 20 zaměstnanců na dohodu. Od
01.03.2017 přijata na dohodu paní, která bude dělat 2 hodiny denně personalistiku. Paní ředitelka zve zastupitele na
výjezdní zasedání do OÁZY. Radní i zastupitelé se můžou v Oáze zastavit a dostanou informace o fungování OÁZY i
při dohodnuté individuální návštěvě.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 367- 15761/17
RM bere na vědomí hodnocení roku 2016 v Městském středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují a Výroční
zprávu Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují za rok 2016 ve znění přílohy č. RM 367 - 5/1.
RM 367 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 367 - 13.3.2017

5.2 Zpráva o hospodaření za rok 2016 "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/2 - Flash Příloha: RM 367 - 5/2 - Flash

Identifikace:

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZŠ Komenského" zprávu o
hospodaření za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2016 "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 367- 15762/17
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2016 Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 367 - 5/2.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Zpráva o hospodaření za rok 2016 "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/3 - Flash Příloha: RM 367 - 5/3 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím, předkládá ředitelka "ZŠ Malecí" zprávu o hospodaření
za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2016 "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
ST podal radním informace o probíhajícím interním auditu na ZŠ Malecí - týká se hospodaření s hotovostí za
posledních 8 let.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 367- 15763/17
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2016 Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a
bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 367 - 5/3.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zpráva o hospodaření za rok 2016 "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/4 - Flash Příloha: RM 367 - 5/4 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" zprávu o
hospodaření za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2016 "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 367- 15764/17
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2016 Základní školy a Mateřské školy Krčín a bere tuto zprávu na vědomí
ve znění přílohy č. RM 367 - 5/4.
RM 367 Bere na vědomí.
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5.5 Zpráva o hospodaření za rok 2016 "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/5 - Flash Příloha: RM 367 - 5/5 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" zprávu o
hospodaření za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2016 "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 367- 15765/17
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2016 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 a bere tuto
zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 367 - 5/5.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zpráva o hospodaření za rok 2016 "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/6 - Flash Příloha: RM 367 - 5/6 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" zprávu o
hospodaření za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2016 "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 367- 15766/17
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2016 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a bere
tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 367 - 5/6.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Zpráva o hospodaření za rok 2016 "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/7 - Flash Příloha: RM 367 - 5/7 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZUŠ B. Smetany" zprávu o
hospodaření za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2016 "ZUŠ B. Smetany".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 367- 15767/17
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2016 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1209, okres Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 367 - 5/7.
RM 367 Bere na vědomí.
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5.8 Zpráva o hospodaření za rok 2016 "DDM Stonožka"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/8 - Flash Příloha: RM 367 - 5/8 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "DDM Stonožka" zprávu o
hospodaření za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2016 "DDM Stonožka".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 367- 15768/17
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2016 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588
a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 367 - 5/8.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/9 - Flash Příloha: RM 367 - 5/9 - Flash

Ředitelé příspěvkových organizací předkládají výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 předloženými řediteli
příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO. Vzhledem k tomu, že žádná organizace v roce 2016 neobdržela
žádnou žádost o poskytnutí informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
přílohou k tomuto budu pouze jedna výroční zpráva, ostatní jsou obsahově totožné.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 367- 15769/17
RM se seznámila s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 podle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými řediteli příspěvkových organizací města Nové Město
nad Metují a bere tyto zprávy na vědomí ve znění přílohy č. RM 367 - 5/9.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Účetní odpisy PO na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/10 - Flash Příloha: RM 367 - 5/10 - Flash

OŠKS předkládá RM návrh na schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2017 zpracovaný na
základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha č. RM 367 - 5/10.
K rozhodnutí:
Schválit účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 367- 15770/17
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2017 takto: Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod - 40.884 Kč, Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod - 83.945 Kč,
Základní škola a Mateřská škola Krčín - 76.457 Kč, Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 - 10.968 Kč,
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 - 17.184 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod - 39.504 Kč, Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují,
Malecí 588 - 7.380 Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují - 12 tis. Kč, Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují - 184.342 Kč.
RM 367 Schvaluje.
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5.11 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/11 - Flash Příloha: RM 367 - 5/11 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a jeho
rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha č. RM 367 - 5/11.
K rozhodnutí:
Schválit případně upravit návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a
jeho rozdělení do fondů.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a s usnesením č.
RM 109-3713/07. OŠKS doporučuje schválit. Vyjádření OF: Souhlasím. O navrženém poměru rozdělení do fondů lze
na RM diskutovat.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla podrobná diskuse radních k předloženému návrhu. Na základě toho došlo k úpravám poměrných částek
určených do fondu odměn a do fondu rezervního. V tomto smyslu byla upravena i příslušná příloha a takto to bude
oznámeno jednotlivým PO.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 367- 15771/17
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů ve znění
upravené přílohy č. RM 367 - 5/11.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "ZŠ Malecí"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předkládá OŠKS
návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise),
Ing. Michal Beseda, MBA (za zřizovatele), Mgr. Hana Rydlová (za Školskou radu při "ZŠ Malecí"), Mgr. Svatava
Odlová (za KÚ KHK), Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. (za ČŠI), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství), Mgr. Adéla Nosková (za pedagogické pracovníky školy).
K rozhodnutí:
Jmenovat členy konkurzní komise.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse o skladbě a obsazení komise, stanovení členů, jejich náhradníků a tajemnice komise.
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 367- 15772/17,
(uložen úkol číslo 22153).
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda
komise), Ing. Michal Beseda, MBA (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc.
Miluše Urbanová, Ph.D. (za Českou školní inspekci), Mgr. Hana Rydlová (za Školskou radu při Základní škole Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství),
Mgr. Adéla Nosková (za pedagogické pracovníky školy). Náhradníci: Mgr. Lubomír Černý, Věra Řeháková (za zřizovatele),
Iveta Habrová (za odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), Mgr. Milena Vacková (za pedagogické
pracovníky školy). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou tajemnicí konkurzní
komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod.
RM 367 Jmenuje.
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5.13 Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "MŠ Rašínova"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předkládá OŠKS
návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), Ing. Michal
Beseda, MBA (za zřizovatele), Mgr. Iveta Lukešová (za KÚ KHK), Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. (za ČŠI), Mgr.
Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), pí Eva Rousková (za pedagogické
pracovníky školy).
K rozhodnutí:
Jmenovat členy konkurzní komise.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz 5/12.
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 367- 15773/17,
(uložen úkol číslo 22154).
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), Ing.
Michal Beseda, MBA (za zřizovatele), Mgr. Iveta Lukešová (za Krajský úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc. Miluše
Urbanová, Ph.D. (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve
školství), pí Eva Rousková (za pedagogické pracovníky školy). Náhradníci: Mgr. Lubomír Černý, Věra Řeháková (za
zřizovatele), Iveta Habrová (za odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), Mgr. Ivana Slanařová (za
pedagogické pracovníky školy). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou
tajemnicí konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město
nad Metují, Rašínova 600.
RM 367 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Zápis č. 6 z jednání Školské rady při "ZŠ Malecí" ze dne 13.02.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/14 - Flash Příloha: RM 367 - 5/14 - Flash

Dne 13.02.2017 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen ŠR). ŠR schválila "Zprávu o
hospodaření školy za rok 2016" a "Výroční zprávou o poskytování informací za rok 2016". ŠR doporučila ŠJ v případě
používání netradičních názvů jídel doplnit jejich složení, aby bylo patrné, o jaké jídlo se jedná. ŠR upozorňuje na
chybějící prostor "komunitního centra pro mládež" po změně zaměření Klubu Mandl - dříve navštěvovali Klub Mandl,
nyní se scházejí na různých alternativních prostorách. Ředitelka školy informovala ŠR, že ke dni 31.07.2017 končí ve
funkci ředitelky školy.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ Malecí". Zaujmout stanovisko či zadat úkol k připomínce ŠR pro vedení
města – po změně zaměření Mandlu na práci s rodinami se ukazuje jako chybějící prostor „komunitního centra pro
mládež“. Dříve navštěvovali Klub Mandl, nyní se scházejí na různých alternativních prostorách, za prodejnou Albert,
za kotelnou školy apod.
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:
Na základě podnětu z jednání Rady školy, který se týkal současné činnosti "Mandlu", radní podrobně diskutovali o
tom, co při schvalování změny náplně činnosti očekávali. ST podal podrobnější informace o důvodech změny. Protože
názory nebyly plně ve shodě, tak radní požádali o to, aby bylo zpracováno vysvětlující stanovisko k připomínce ŠR při
ZŠ Malecí, kdy ŠR upozorňuje, že po změně zaměření Mandlu na sociální práci s rodinami se ukazuje jako chybějící
prostor „komunitního centra pro mládež“. Toto bylo doplněno do usnesení.
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 367- 15774/17,
(uložen úkol číslo 22155).
RM se seznámila se zápisem č. 6 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ze dne 13.02.2017 ve znění přílohy č. RM 367 - 5/14 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá OSV (Oddělení
prevence) připravit vysvětlující stanovisko k připomínce ŠR při ZŠ Malecí, kdy ŠR upozorňuje, že po změně zaměření Mandlu
na práci s rodinami se ukazuje jako chybějící prostor „komunitního centra pro mládež“. OŠKS zajistí rozeslání tohoto
stanoviska všem členům RM a ředitelům základních a středních škol ve městě s připomínkou, aby s ním seznámili i příslušné
ŠR.
RM 367 Ukládá.
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5.15 Zápis č. 3 ze zasedání Žákovského parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/15 - Flash Příloha: RM 367 - 5/15 - Flash

Dne 09.02.2017 se sešel ke svému jednání Žákovský parlament (dále jen ŽP), jednání probíhalo v SŠ a ZŠ Nové
Město nad Metují v areálu Králíček. Hostem ŽP byl ST, který odpověděl na dotazy týkající se budoucího využití areálu
bývalých kasáren, plánu zimní údržby města a dohledu MP na problematických místech ve městě (Rychta, okolí Kina
70, nádraží). ST poděkoval za podnět členů ŽP, který upozorňuje na volně přístupný automat na cigarety v restauraci
Na Rychtě. Bylo zajištěno jeho přestěhování. K dalším podnětům pak ST jednal s vrchním strážníkem MP s tím, že
MP bude při své činnosti nadále věnovat zvýšenou pozornost lokalitám a jevům, na které ŽP upozorňuje. Příští
jednání ŽP se uskuteční 06.04.2017 v "ZŠ Komenského" za účasti vrchního strážníka MP.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 3 ze zasedání Žákovského parlamentu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 367- 15775/17
RM se seznámila se zápisem č. 3 ze zasedání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 09.02.2017 ve
znění přílohy č. RM 367 - 5/15 a bere tento zápis na vědomí.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Žádost MK o zábor veřejného prostranství - Brány města dokořán
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/16 - Flash Příloha: RM 367 - 5/16 - Flash

Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá o povolení tradiční, kulturní akce pod názvem "Brány města dokořán",
která se bude konat v sobotu 22.04.2017 na Husově náměstí. Předpokládaná doba užívání veřejného prostranství je
požadována ode dne 19.04.2017 do dne 23.04.2017. Žádost viz příloha č. RM 367 - 5/16.
K rozhodnutí:
Schválit žádost MK o zábor veřejného prostranství - Brány města dokořán.
Odůvodnění:
OMM: Souhlasí s konáním tradiční akce dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“,
připomínám, že v dubnu očekáváme výrazně vyšší nárůst dopravy přes Husovo náměstí, protože je naplánováno od
dubna do srpna uzavření úseku Spy - Krčín, osobní vozidla budou jezdit přes Husovo náměstí.
OS: Nemá připomínky ani požadavky, tento termín je v kalendáři pro svatby „proškrtnut“, žádná svatba by tedy
neměla být.
MP: nemá námitek k této akci - služba bude posílena.
TS: Je to tradiční akce, nemám připomínek a souhlasím.
OF: Podle OZV č. 3/2015 čl. 14 je MK osvobozen od poplatku za zábor prostranství.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 367- 15776/17,
(uložen úkol číslo 22156).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční, kulturní akce pod názvem "Brány města
dokořán" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ vč. plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne
19.04.2017 do dne 23.04.2017 v obvyklém rozsahu (samotná akce se uskuteční dne 22.04.2017). Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které
budou společně se souhlasem předány žadateli. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia a koberce v
majetku města. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce, výpomoc s
vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí.
Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad
Metují.
RM 367 Schvaluje.
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5.17 Žádost Aeroklubu o zapůjčení krytého pódia
Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/17 - Flash Příloha: RM 367 - 5/17 - Flash

Identifikace:

Předseda Aeroklubu Nové Město nad Metují žádá RM o schválení bezplatného zapůjčení a postavení krytého pódia
na tradiční akci "Branně bezpečnostní den pro školy" dne 09.06.2017 na letišti v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu na tradiční akci "Branně bezpečnostní den pro školy" dne
09.06.2017 na letišti v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 367- 15777/17,
(uložen úkol číslo 22157).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu z.s. na "Branně bezpečnostní den pro školy" dne 09.
06.2017 v areálu novoměstského letiště. Aeroklub z.s. bezplatným zapůjčením, postavením a úklidem krytého pódia obdrží
od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s
odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
RM 367 Ukládá.

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

5.18 Zápis č. 9 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 367 - 5/18 - Flash Příloha: RM 367 - 5/18 - Flash

Identifikace:

Dne 02.03.2017 se sešla ke svému jednání KKULT. Předseda KKULT informoval o přípravách pamětních desek J.
Johna a T. Böhma. Odhalení pamětních desek proběhne v sobotu 20.05.2017 a bude spojeno se Sjezdem rodáků a
přátel Nového Města nad Metují. KKULT projednávala podnět pana Čermáka na umístění pamětní desky legionáři F.
Fišerovi na budovu SPŠ v Novém Městě nad Metují. KKULT se shodla v názoru, že je nutné otázku oslav 100. výročí
vzniku republiky a případné odhalení pamětní desky projednat s odborníky na historii. Na příští jednání komise bude
pozván pan L. Hartman a poté bude případně RM předloženo doporučení KKULT. KKULT projednala žádosti o dotaci
z rozpočtu města v oblasti kultury a doporučuje RM jejich schválení ve znění přílohy č. RM 367 - 5/18. KKULT
doporučuje RM jmenovat novou členku komise - zařazeno jako samostatný bod č. RM 367 - 5/19. Na závěr byly
členům komise uloženy úkoly do příštího jednání KKULT.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 9 z jednání KKULT ze dne 02.03.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 367- 15778/17
RM se seznámila se zápisem č. 9 z jednání kulturní komise ze dne 02.03.2017 ve znění přílohy č. RM 367 - 5/18 a bere tento
zápis na vědomí.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.19 Doplnění nového člena do KKULT - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 02.03.2017 se sešla ke svému jednání KKULT a doporučuje RM jmenovat Bc. Ladu Všetičkovou, DiS., novou
členkou KKULT.
K rozhodnutí:
Schválit jmenování nové členky KKULT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 367- 15779/17,
(uložen úkol číslo 22158).
RM jmenuje novou členkou Komise kulturní Bc. Ladu Všetičkovou, DiS. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
RM 367 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Finance

16:30

OF

6.1 Dotace 2017 - žádosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 6/1 - Flash Příloha: RM 367 - 6/1 - Flash

Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky se souhrnem žadatelů s
tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou
zpracovány do souhrnné tabulky (konečná verze přílohy č. RM 367 - 6/1) a předloženy na jednání RM 367. Vybrané
dlouhodobé činnosti spolků nemusí být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového daru.
K rozhodnutí:
Schválení dotací (darů) z rozpočtu města žadatelům a příp. doporučení ZM schválit ty dotace, které budou vyšší než
50 tis. Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak RM následně informuje
ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy č. RM 367 - 6/1. Celková částka k možnému čerpání činí 500 tis. Kč a dále
částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě (cyklobusy, festival veselohry, stacionář Nona, bazén - příspěvek na
plavání). Částka 80 tis. Kč je dále v rozpočtu vyčleněna na Dobrovolnickou činnost s mládeží. Konečná částka
poskytnutých příspěvků bude stanovena s využitím hodnotící tabulky s případnou její korekcí stanovenou RM jako
hodnotící komisí. Celá tabulka bude ještě předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč a dary vyšší
než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla podrobná diskuse a hlasování k jednotlivým položkám, podle toho pak byla finálně upravena tabulka v
příloze. K akcím investičního charakteru (Tenis club a Sokol) proběhne u ST schůzka OF + OŠKS. Z toho pak bude
konkrétní výstup znovu do RM a ZM. V rámci tohoto finančního titulu to řešit nelze.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 367- 15780/17,
(uložen úkol číslo 22159).
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti
kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a
zachování tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 367 - 6/1
takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) NM 5 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 4 tis.
Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO českého
zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 5 tis. Kč,
Konfederace politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., NM 11 tis. Kč, Český svaz
chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 3 tis. Kč, Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka,
Veselí nad Moravou 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Polyfonní
sdružení NM 15 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 3 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o. p. s. NM 5 tis. Kč,
Spolek Breakdance a Streetdance NM 5 tis. Kč, Spolek Krčín NM 5 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad
Labem 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice 15 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 367 - 6/1 takto: Příležitost k podání ruky o.s., NM 5 tis. Kč,
Mateřské centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 20 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM (údržba areálu) 15 tis. Kč,
Bavíme se sportem z.s., Náchod 10 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (uniformy) 2 tis. Kč, Sbor dobrovolných
hasičů - Vrchoviny (údržba techniky) 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (135. výročí) 3 tis. Kč, Joseph Michael
Bartoň Dobenín, NM 8 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 40 tis. Kč, Česká křesťanská akademie,
z.s., Místní skupina NM 7 tis. Kč, David Novotný Náchod 10 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM (setkání s klienty z Hildenu) 20 tis. Kč. RM pověřuje ST
podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové
organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v
sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 367 - 6/1 takto: Sbor dobrovolných hasičů NM 32 tis. Kč, Junák - český
skaut, středisko „ÚTA“ NM 37 tis. Kč, Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého
Josefa Dvůr Králové 40 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec 35 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 367 - 6/1 takto: Centrum Najáda s.r.o. NM 978 tis. Kč
(300 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 800 tis. Kč, Život Hradec Králové o. p. s. 115 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 675
tis. Kč.
RM 367 Doporučuje ZM souhlasit.
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6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 6/2 - Flash Příloha: RM 367 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 367 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, likvidaci a převod majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 367- 15781/17,
(uložen úkol číslo 22160).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města - Technických služeb města Nové Město nad
Metují, MSSS Oáza a Městské knihovny Nové Město nad Metují a převod majetku města na "ZŠ Komenského" a "ZŠ Malecí"
ve znění přílohy č. RM 367 - 6/2.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Smlouva o akceptaci platebních karet s ČSOB, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 6/3 - Flash Příloha: RM 367 - 6/3 - Flash

RM je předložena ke schválení Smlouva o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu s
Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Tato smlouva je předložena v souvislosti
se zprovozněním platebních terminálů u čtyř městských parkovacích automatů, kdy ČSOB, a.s., bude provádět
zúčtování a převod plateb uhrazených prostřednictvím platebních karet na účet města. Části smlouvy, které řeší
poskytnutí terminálů, se města netýkají, vzhledem k tomu, že terminály byly dodány jako součást zakázky.
Podrobnosti viz příloha č. 367 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 367- 15782/17,
(uložen úkol číslo 22161).
RM schvaluje Smlouvu o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu s Československou obchodní bankou,
a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ve znění přílohy č. 367- 6/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.
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Různé

17:00

7.1 Změna platového výměru ředitelky Městského střediska sociálních služeb Oáza
Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/1

Identifikace:

Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel, v případě příspěvkových
organizací zřizovatel, zařazuje zaměstnance do platových tříd a platových stupňů. Zařazení do platového stupně se
řídí podle délky započitatelné praxe. Z tohoto důvodu je RM předkládán nový platový výměr paní Mgr. Jany Balcarové
ode dne 01.04.2017, kde dochází ke zvýšení platového stupně ze 6. stupně na 7. stupeň v důsledku dosažení délky
praxe potřebné pro 7. platový stupeň. Dále je navrhována úprava příplatku za vedení z důvodu předložení aktuální
organizační struktury MSSS Oáza a zařazení její ředitelky do 4. stupně řízení a úprava osobního příplatku z důvodu
rychlého a bezproblémového zapracování na pozici ředitelky MSSS Oáza.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s navrhovaným platovým výměrem.
Odůvodnění:
Podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., dochází ke změně platového výměru při dosažené určené délky praxe. Ke
změně příplatku za vedení dochází z důvodu zařazení do 4. stupně řízení a ke změně osobního příplatku za rychlé a
bezproblémové zapracování na pozici ředitelky MSSS.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 367- 15783/17,
(uložen úkol číslo 22162).
RM souhlasí s navrženým platovým výměrem paní Mgr. Jany Balcarové, ředitelky Městského střediska sociálních služeb
Oáza, ode dne 01.04.2017. Platový výměr se mění v důsledku dosazení určené délky praxe na vyšší platový stupeň.
RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o společném postupu města a příspěvkové organizace - nákup elektrické energie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/2 - Flash Příloha: RM 367 - 7/2 - Flash

Jedná se o smlouvu, která by měla být uzavřena se všemi PO města, za účelem nákupu elektrické energie. Ze
smlouvy o společném postupu neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Za účelem zajištění centrálního nákupu elektrické energie.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 367- 15784/17,
(uložen úkol číslo 22163).
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu mezi městem Nové Město nad Metují a všemi příspěvkovými organizacemi na
společný nákup elektrické energie, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Smlouva o společném postupu města a obcí - nákup elektrické energie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/3 - Flash Příloha: RM 367 - 7/3 - Flash

Jedná se o smlouvu, která by měla být uzavřena s obcemi DSO a městem Nová Paka, za účelem nákupu elektrické
energie. Ze smlouvy o společném postupu neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Za účelem zajištění centrálního nákupu elektrické energie.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 367- 15785/17,
(uložen úkol číslo 22164).
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu mezi městem Nové Město nad Metují a obcemi za účelem společného nákupu
elektrické energie, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Ukládá.
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7.4 Dodatek k servisní a materiálové smlouvě na kopírovací stroj
Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/4 - Flash Příloha: RM 367 - 7/4 - Flash

Identifikace:

RM je předkládán ke schválení Dodatek č. 12511624 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s
r.o. Jedná se o stroj na OŽP - paušál Servisní a materiálová smlouva ve výši 461 Kč bez DPH - prodloužení dodatku o
2 roky.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Mění se pouze doba platnosti smlouvy - jedná se o stroj, který je v našem majetku, vzhledem k tomu, že se jedná o
příruční kopírku, nemá smysl uvažovat o pořízení nového stroje. Velké tisky probíhají na centrální kopírce umístěné
na chodbě ve II. poschodí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 367- 15786/17,
(uložen úkol číslo 22165).
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12511624 mezi městem Nové Město nad Metují a společností Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol. s r.o., IČO: 00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/4, za
částku paušálu 461 Kč bez DPH, tj. 557,81 Kč vč. DPH, a to do dne 31.12.2018 a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pojištění majetku a o pojištění odpovědnosti - veřejná služba
Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/5 - Flash Příloha: RM 367 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Rozšíření stávající pojistné smlouvy o doložku k pojištění výkonu "veřejné služby".
K rozhodnutí:
Schválit dodatek a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Z dodatku neplyne navýšení ceny pojistného.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 367- 15787/17,
(uložen úkol číslo 22166).
RM schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 mezi městem Nové Město nad Metují a společností Česká
pojišťovna, a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 01 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/5, a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
RM 367 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Dopis České pošty, s.p., adresovaný ST ve věci budoucnosti pobočkové sítě v ČR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/6 - Flash Příloha: RM 367 - 7/6 - Flash

Dopis České pošty, s.p., adresovaný ST ve věci budoucnosti pobočkové sítě v ČR - viz příloha č. RM 367 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat záležitost týkající se budoucnosti pobočky Česká pošta, s.p. a písemně odpovědět.
Odůvodnění:
V této věci se v kanceláři ST konalo dne 01.03.2017 jednání za přítomnosti vedení města, TAJ a zástupce České
pošty, s.p., pana Ing. Michala Drdy, manažera obvodu Náchod.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval o jednání se zástupcem České pošty, které se týkalo provozování pobočky v Krčíně. Provoz pobočky
musí být zachován, ale Česká Pošta tuto službu nabídne k provozování jinému subjektu. Jednání s případným
externím poskytovatelem povede Česká pošta.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 367- 15788/17
RM bere na vědomí dopis České pošty, s.p., adresovaný ST ve věci budoucnosti pobočkové sítě v ČR, ve znění přílohy č.
RM 367 - 7/6.
RM 367 Bere na vědomí.
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7.7 Nové Město nad Metují - monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/7 - Flash Příloha: RM 367 - 7/7 - Flash

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení smlouvu o dílo č. 34/2017 uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., IČO: 26473330. Cena za monitoring je 54.556 Kč bez DPH.
K rozhodnutí:
Seznámit se se smlouvou o dílo a schválit její znění.
Odůvodnění:
Monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka je město povinno každoročně zajistit na základě
rozhodnutí bývalého Okresního úřadu v Náchodě z roku 1993, a to do doby, než budou skládky rekultivovány. Cena
za monitoring je 54.556 Kč bez DPH. 2 závěrečné zprávy ve 3 pare pro každou lokalitu předá Hydrogeologická
společnost, s.r.o., městu do dne 15.02.2018. Znění smlouvy je projednáno s PRAV Mgr. Lucií Šímovou.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - návrh jestli neexistuje jiná firma, která by toto mohla zajišťovat, tzn., zda nezkusit poptat jinou firmu.
Tato cena mu přijde jako vysoká. Monitoring běží už spoustu let.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 367- 15789/17,
(uložen úkol číslo 22167).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 34/2017 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a Železova louka“ uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO:
26473330, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/7, za cenu 54.556 Kč bez DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK - kamerový systém
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/8 - Flash Příloha: RM 367 - 7/8 - Flash

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK - kamerový
systém na sběrném dvoře č. 39/2017 uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
K rozhodnutí:
Seznámit se se smlouvou o dílo a schválit její znění.
Odůvodnění:
Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace na kamerový systém. Více informací je ve vlastní smlouvě, jež je přílohou č.
RM 367 - 7/8.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 367- 15790/17,
(uložen úkol číslo 22168).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 39/2017 - „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje“ uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/8, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 367 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění likvidace dřevní hmoty
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/9 - Flash Příloha: RM 367 - 7/9 - Flash

Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění likvidace dřevní hmoty - viz příloha č. RM 367 - 7/9.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o ukončení Smlouvy o zajištění likvidace dřevní hmoty.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ze strany společnost Biomasa Novotný s.r.o. byly opakovaně opožděně hrazeny faktury za
odběr dřevní hmoty a částku cca 9.000 Kč městu nyní dluží (řešeno ze strany OF), navrhuje vedoucí TS ukončení
smlouvy s tím, že bude vybrán nový zpracovatel dřevní hmoty.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 367- 15791/17,
(uložen úkol číslo 22169).
RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o zajištění likvidace dřevní hmoty uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou Biomasa Novotný s.r.o., ve znění přílohy č. RM 367 - 7/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 367 Schvaluje.
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7.10 Souhrnná zpráva o řídících kontrolách realizovaných v roce 2016 a plánovaných na rok 2017 odborů
a oddělení Městského úřadu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/10 - Flash Příloha: RM 367 - 7/10 - Flash

Tato souhrnná zpráva je kontrolorem-interním auditorem předkládána RM stejně jako v minulém roce a obsahuje
stručný popis kontrol provedených vedoucími odborů a oddělení v roce 2016 a naplánovaných na rok 2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o řídících kontrolách realizovaných v roce 2016 a plánovaných na rok 2017 odborů
a oddělení MěÚ.
Odůvodnění:
Řídící kontroly jsou prováděny vedoucími odborů a oddělení a případně dalšími zaměstnanci úřadu na základě
pověření. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Uvedené kontroly jsou nedílnou
součástí vnitřního kontrolního systému města.
Vysvětlení:
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 367- 15792/17
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o řídících kontrolách realizovaných v roce 2016 a plánovaných na rok 2017 odborů a
oddělení MěÚ, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/10.
RM 367 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: UKIA, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Žádost o zápůjčku prostoru pro uskladnění materiálu - Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové
Město nad Metují, z. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/11 - Flash Příloha: RM 367 - 7/11 - Flash

Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., žádá RM o bezplatnou zápůjčkou prostoru k
uskladnění táborového vybavení v areálu TS. Novoměstské skautské středisko aktivně pracuje na údržbě a obnově
svého majetku a na získávání nového inventáře potřebného pro pravidelnou i mimořádnou činnost. Velký díl objemu
těchto věcí sestává z táborového vybavení - podsady stanů, lavice, vybavení polní sprchy či latríny. Po konzultaci se
ST a MST by rádi využili možnosti postavení vlastního plechového (demontovatelného) skladu o rozměrech cca 6 x 6
m v areálu TS. Podrobnosti viz dopis a letecká mapa s vyznačením umístění plechového skladu v příloze č. RM 367 7/11.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., + souhlasit s postavením
demontovatelného skladu v areálu TS.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Souhlasím s využitím uvedeného prostoru v areálu TS pro potřeby organizace Junák. Přístup do
areálu bude vždy po domluvě v přítomnosti pracovníka TS. Klíč od skladu není nutný.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 367- 15793/17
RM souhlasí s bezplatnou zápůjčkou prostoru k uskladnění táborového vybavení v areálu TS pro Junák - český skaut,
středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s. RM ukládá TS domluvit se s Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad
Metují, z. s., na organizaci akce a s tím souvisejících záležitostí.
RM 367 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.12 Žádost Spolku Krčín o povolení akcí na rok 2017 v objektu "Staré školy" vč. zahrady
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 367 - 7/12 - Flash Příloha: RM 367 - 7/12 - Flash

Žádost Spolku Krčín o povolení akcí na rok 2017, tj. Velikonoce u Staré školy (duben), Ukázková výuka ve staré škole
(duben), Výstava obrazů pí Jitky Rýdlové (květen), Dobrý den sousedé (květen), RETRO aneb co jsme měli taky …
(září), Vánoce ve staré škole (prosinec) v objektu "Staré školy" vč. zahrady. Podrobnosti viz příloha č. RM 367 - 7/12.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Spolku Krčín, příp. souhlasit s pořádáním vyjmenovaných akcí v roce 2017 v objektu "Staré školy"
vč. zahrady.
Odůvodnění:
Stanovisko OSN (OMM): OSN souhlasí s pořádáním akcí vyjmenovaných v žádosti Spolku Krčín v objektu č. p. 22, ul.
Bratří Čapků a na přilehlém pozemku za následujících podmínek:
- všechny nahlášené akce proběhnou pod hlavičkou pořadatele - Spolek Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad
Metují, IČO: 04649273;
- akce proběhnou v plné odpovědnosti pořadatele;
- přesný termín konání akce oznámí pořadatel na Oddělení správy nemovitostí minimálně v předstihu jednoho týdne
před začátkem akce;
- pořadatel bere na vědomí informaci, že objekt čp.22 "Stará škola" je naven na prohlášení za kulturní památku,
čemuž přizpůsobí své chování v tomto objektu a řádně zajistí tento objekt také organizačně při konání jednotlivých
akcí;
- nedojde k překročení předpokládané účasti 30 až 50 osob;
- pořadatel i všichni návštěvníci akce se po pozemku, okolo a vně budovy č. p. 22 pohybují na vlastní nebezpečí;
- u vchodu do objektu č. p. 22 a na vstupní brance bude viditelně umístěna cedule „Vstup do objektu a jeho okolí na
vlastní nebezpečí“;
- pořadatel zajistí dostatečný počet osob k organizaci akcí;
- do objektu č. p. 22 bude při akcích vstupováno pouze do místností, kde bude probíhat daný program - rozsah využití
objektu je nutné před jejím zahájením konzultovat s Oddělením správy nemovitostí;
- úklid výzdoby objektu č. p. 22 a okolí bude proveden vždy nejpozději do čtrnácti dnů od ukončení akce. Pořadatel je
povinen udržovat v objektu a okolo objektu pořádek a čistotu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse bod 4/13.
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 367- 15794/17,
(uložen úkol číslo 22170).
RM bere na vědomí žádost Spolku Krčín o povolení akcí na rok 2017, tj. Velikonoce u Staré školy (duben), Ukázková výuka
ve staré škole (duben), Výstava obrazů pí Jitky Rýdlové (květen), Dobrý den sousedé (květen), RETRO aneb co jsme měli
taky … (září), Vánoce ve staré škole (prosinec), v objektu "Staré školy" vč. Zahrady, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/12.
RM souhlasí s pořádáním akcí v roce 2017 v objektu "Staré školy" vč. Zahrady, a to za předem sjednaných podmínek daných
OSN:
- všechny nahlášené akce proběhnou pod hlavičkou pořadatele - Spolek Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují,
IČO: 04649273;
- akce proběhnou v plné odpovědnosti pořadatele;
- přesný termín konání akce oznámí pořadatel na Oddělení správy nemovitostí minimálně v předstihu jednoho týdne před
začátkem akce;
- pořadatel bere na vědomí informaci, že objekt č. p. 22 "Stará škola" jeavržen na prohlášení za kulturní památku, čemuž
přizpůsobí své chování v tomto objektu a řádně zajistí tento objekt také organizačně při konání jednotlivých akcí;
- nedojde k překročení předpokládané účasti 30 až 50 osob;
- pořadatel i všichni návštěvníci akce se po pozemku, okolo a vně budovy č. p. 22 pohybují na vlastní nebezpečí;
- u vchodu do objektu č. p. 22 a na vstupní brance bude viditelně umístěna cedule „Vstup do objektu a jeho okolí na vlastní
nebezpečí“;
- pořadatel zajistí dostatečný počet osob k organizaci akcí;
- do objektu č. p. 22 bude při akcích vstupováno pouze do místností, kde bude probíhat daný program - rozsah využití objektu
je nutné před jejím zahájením konzultovat s Oddělením správy nemovitostí;
- úklid výzdoby objektu č. p. 22 a okolí bude proveden vždy nejpozději do čtrnácti dnů od ukončení akce. Pořadatel je
povinen udržovat v objektu a okolo objektu pořádek a čistotu.

STIS

RM 367 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Stránka 49 z 50

Tisk: 17.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 367 - 13.3.2017

7.13 Plán zimní údržby - aktualizace
Identifikace:
V průběhu letošní extrémnější zimy se objevilo několik připomínek k provádění zimní údržby místních komunikací a
chodníků. V některých případech by tyto připomínky mohly mít přesah do Plánu zimní údržby, tzn., že jejich akceptace
by mohla znamenat potřebu drobných úprav Plánu. Je proto třeba shromáždit všechny připomínky a nejdéle v září
2017 svolat schůzku, kde bude rozhodnuto o případných úpravách Plánu zimní údržby. Je třeba, aby TS obdržely
všechny připomínky včetně těch, se kterými se obrátili občané na jednotlivé radní.
K rozhodnutí:
Reagovat na připomínky a zadat úkol TS.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

M. Petruželková - podnět od důchodců - zda by nešla zahrnout ulice Na Zadomí do plánu zimní údržby. ST připomínky zasílat písemně M. Trojanovi - vedoucímu TS - viz usnesení k tomuto bodu.
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 367- 15795/17,
(uložen úkol číslo 22171).
RM ukládá TS shromáždit veškeré připomínky, které se objevily v souvislosti s prováděním zimní údržby v zimě 2016 - 2017,
projednat je na samostatné schůzce s vedením města a předložit je, včetně případného návrhu na úpravy Plánu zimní údržby
pro zimu 2017 - 2018, ke schválení v RM.
RM 367 Ukládá.

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

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 367:

17:15

Příští porada bude: RM 368, 27.3.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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