Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 350
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 350 (ve volebním období 44. zasedání) ze dne: 20.6.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 350 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Jiří Fišar
2
Miloslav Kučera
3
Ing. Julius Kahanec

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 14:10 17:55
místostarosta (Město)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
14:33
17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:10 17:55
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:57
17:55
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:10
15:55
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:10
14:34
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:37
15:49
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:54
17:46
sportu)

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

projektant (fy ARCHITEP HK s.r.o.)
projektant
ředitel společnosti Akademické týdny o. p. s.

Částečná
Částečná
Částečná

14:58
14:58
15:57

15:44
15:44
16:11

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 350 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 350
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 350 (ve volebním období 44. zasedání) ze dne: 20.6.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 350 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Jiří Fišar
2
Miloslav Kučera
3
Ing. Julius Kahanec

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 14:10 17:55
místostarosta (Město)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
14:33
17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:10 17:55
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:10 17:55
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:57
17:55
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:10
15:55
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:10
14:34
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:37
15:49
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:54
17:46
sportu)
projektant (fy ARCHITEP HK s.r.o.)
projektant
ředitel společnosti Akademické týdny o. p. s.

14:58
14:58
15:57

15:44
15:44
16:11

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

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 350 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 349) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 349 ze dne 6.6.2016 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 350
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 310- 13122/14

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

19 283 Vznik úkolu: 22.12.2014

Termín :

21.11.2016

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM vyhledávat dotační množnosti ve smyslu studie možné zástavby v areálu
bývalých kasáren, konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 21.11.2016 z důvodu: Dotace jsou průběžně sledovány, nebyl vypsán
žádný vhodný titul..
RM 312- 13170/15

Věc : Usnesení KREG č. 8/2014 - vytvoření finančního fondu na obnovu hodnotných
nemovitostí

19 406 Vznik úkolu: 19.1.2015

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OF Odbor finanční, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM žádá KREG o předložení návrhu kterých objektů (hodnotných nemovitostí) by se měl fond
týkat, a to vč. představy o kritériích, podle kterých by se stanovovalo pořadí priorit a nároků na
podporu z takového fondu.

Plnění:

Návrh seznamu hodnotných památkových objektů byl zpracován v kontextu řešení památek
podle místního významu, což byla definice předložená do návrhu nového památkového zákona.
Definice, kritéria atd. památky místního významu se však do památkového zákona nedostaly.
Současný seznam je nyní hodně obsáhlý, ORM společně s pověřeným pracovníkem OVRR
provede korekci tohoto seznamu, aby byl návrh přijatelný pro poskytování dotací z případného
fondu města. Tento upravený seznam bude předložen k projednání Regenerační komisi, která
proběhne v červnu 2016 a následně bude předložen do RM.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Seznam (hodnotných nemovitostí) bude předložen
na nejbližší jednání KREG a následně bude předložen RM..
RM 312- 13173/15

Věc : Zásobník investičních akcí města

19 409 Vznik úkolu: 19.1.2015

Termín :

5.12.2016

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Garant :

ST

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

Usnesení:

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

Plnění:

Źádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 5.12.2016 z důvodu: Další aktualizace zásobníku je naplánována na dne
05.12.2016.
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Tisk: 23.6.2016

RM 313- 13226/15

Věc : Návrh zastupitele na zřízení venkovní posilovny

19 448 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

TS Technické služby,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.12.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje návrh na zřízení venkovní posilovny v Jiráskových sadech u sokolovny ve znění
přílohy č. RM 313 - 3/6. RM ukládá TS zabezpečit realizaci návrhu v rámci vlastní činnosti a
rozpočtu. RM ukládá ST informovat o tomto záměru na rozpočtovém semináři.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.12.2016 z důvodu: Ze strany TS jsou všechny díly vyrobeny a
odvezeny do lakovny v Provodově, dle pokynů p. Slámy. Nyní záleží na lakovně, k dnešnímu dni nejsou
díly nastříkány. Vzhledem ke vzniklé situaci žádám o nový termín 31.12.2016..
RM 320- 13534/15

Věc : Prodej části pozemku z majetku města - návrh zveřejnění záměru - F.

19 859 Vznik úkolu: 27.4.2015

Termín :

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

8.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat z pozemku č. 715/36 o výměře 106 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedeného na LV č. 10001 v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují část o výměře 35 m2 dle předloženého návrhu záměru města prodat
část pozemku a za minimální cenu 300 Kč/m2.

Plnění:

Splněno. Chybně uveden termín plnění, proběhlo v roce 2015.

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

RM 330- 13969/15

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

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

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

Plnění:

Źádost o prodloužení termínu plnění. Zpracovatel posudku dle telef. vyjádření nám sdělil, že
naplánuje schůzku v nejbližší době a představí nám jeho závěry a doporučení.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Čekáme na schůzku, kterou zorganizuje zpracovatel
posudku..
RM 332- 14066/15

Věc : Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v ul. Komenského

20 425 Vznik úkolu: 26.10.2015

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, jako zahrady ve stávajícím stavu, se zájemcem, p. J. M.,
který podal nejvyšší nabídku, a to ode dne 15.11.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za nájemné ve výši 24 Kč/m2/rok. RM byla seznámena s vyjádřením vlastníků domu č. p.
382 ke zveřejněnému záměru města, kteří podali výpověď z nájmu uvedeného pozemku dne
25.05.2015. Protože ke zveřejnění záměru města pozemek pronajmout došlo z důvodu dodržení
zákonné povinnosti nakládat s majetkem města s péčí řádného hospodáře, RM k jejich vyjádření,
ve kterém nebyly uvedeny žádné skutečnosti, které by pronájmu pozemku bránily, nemohla
přihlédnout.

Plnění:

Usnesení č. RM 332-14066/15 bylo revokováno usnesením č. RM 347-14745/16. Nelze splnit.
Vyřazeno ze sledování.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
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RM 341- 14459/16

Věc : Žádost Aeroklubu o zapůjčení krytého pódia

20 864 Vznik úkolu: 15.2.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu z.s. na "Branně
bezpečnostní den pro školy", zahájení Novoměstského hrnce smíchu a oslavy 70. let založení
Aeroklubu ve dnech 10. a 11.06.2016 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.

Plnění:

Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 342- 14498/16

Věc : Dětská hřiště s vybavením

20 911 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

5.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby, Nositel: Pozděna
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s TS opravy, údržbu a revitalizaci vybraných dětských hřišť
a zároveň zajistit útlum a zrušení vytipovaných dětských hřišť, a to mj. v kontextu s vybudováním
většího centrálního dětského hřiště, které bude na Malecí realizováno v průběhu roku 2016.

Plnění:

Źádost o prodloužení termínu plnění. Vše probíhá, další zrušení vytipovaných dětských hřišť
proběhne nejdříve po vybudování většího dětského hřiště na Malecí.

Závěr: schválen nový termín: 5.12.2016 z důvodu: Vybudování hřiště na Malecí..
RM 342- 14499/16

Věc : Sportoviště "+ 10"

20 912 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

5.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby, Nositel: Pozděna
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s TS opravy, údržbu a revitalizaci vybraných sportovišť a
zároveň zajistit případný útlum či zrušení některých venkovních sportovišť.

Plnění:

Źádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 5.12.2016 z důvodu: Vše probíhá, další zrušení vytipovaných dětských
hřišť proběhne nejdříve po vybudování většího dětského hřiště na Malecí..
RM 343- 14520/16

Věc : Zápis č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu - obousměrné provozy cyklistů v
jednosměrných ulicích

20 966 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: Kava
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM se seznámila se zápisem č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu a bere tento zápis
na vědomí, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/3. RM ukládá OMM, aby při řízení o zjednosměrnění
ulic ve městě (např. ul. Družstevní a ul. Malecí), byl v nich zároveň řešen obousměrný provoz
cyklistů.

Plnění:

Požadavek komise pro vyváženou dopravu, aby byl při řízení o zjednosměrnění ulic Malecí a
Družstevní zároveň řešen obousměrný provoz cyklistů, jsme projednali se zástupcem Policie ČR
Dopravní inspektorát Náchod. Tomuto požadavku nelze vyhovět. Aby byl v obou ulicích
zachován obousměrný provoz cyklistů, tak by musel zůstat zachován jízdní pruh o šířce min. 4,5
m, což při zachování parkování není možné. Ulice Malecí je široká 6 m a ulice Družstevní 5 m.
Pro parkování je potřeba pruh min š. 2,25 m. V současné době je zahájen proces ke
zjednosměrnění ulice Družstevní, ale obousměrní jízda cyklistů zde povolena nebude.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 343- 14531/16

Věc : Usnesení Regenerační komise č. 3/2016 ze dne 02.03.2016

20 974 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit renovaci tabule před parkovištěm "farská zahrada".

Plnění:

Tabule je ve výrobě, rám je natřen. Osazení proběhne v 24. kalendářním týdnu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14534/16

Věc : Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

20 976 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s pokácením 2 ks hlohu obecného u křížku ve Spech při silnici I/14 na pozemku p.
p. č. 2142 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Povolení ke kácení zajištěno. Kácení bude
provedeno TS na podzim 2016..
RM 343- 14535/16

Věc : Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

20 977 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Valt
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s pokácením 2 ks bříz na pozemku p. p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují, v
blízkosti hřbitovní zdi, hřbitov Všech svatých Nové Město nad Metují.

Plnění:

Splněno.

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

RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

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.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Ještě probíhá shromažďování odpovědí od oslovených
majitelů hrobů. Postupně docházejí poštou. V 24. týdnu proběhne ve spolupráci s Ing. Nývltem a
p. Hladíkem úprava seznamu. Poté bude zadána výroba tabulí.

Závěr: schválen nový termín: 29.8.2016 z důvodu: Příprava seznamy, shromažďování souhlasů
majitelů hrobů..
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Tisk: 23.6.2016

RM 344- 14620/16

Věc : Zápis č. 1/2016 z Osadního výboru Vrchoviny ze dne 01.03.2016 - kamenný most - přesun
z RM 343 - 7/20 - výjezd na místo

21 017 Vznik úkolu: 29.3.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Tyc
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM projednala podnět OV Vrchoviny, týkající se havarijního stavu kamenného mostu ve
Vrchovinách. RM se seznámila s problematikou přímo na místě při svém výjezdu a ukládá OMM
zajistit zpracování statického a stavebního posouzení stávajících konstrukcí mostu z důvodu
jejich možného použití při stavbě nové lávky.

Plnění:

Statické posouzení bylo zajištěno a bylo předloženo na jednání RM 349, která schválila, aby
havarijní stav byl řešen rekonstrukcí na lávku pro pěší a doporučila schválit ZM novou položku PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší. ZM 114 rozhodovalo
dne 16.06.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14691/16

Věc : Smlouva o nájmu pozemku a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro VO
Nábřežní ul.

21 085 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín, s jeho vlastníkem,
Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, ve znění
přílohy č. RM 346 - 2/2.

Plnění:

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB je předložena do ZM 114, tj. 16.06.2016 a smlouva o
nájmu části pozemku je uzavřena.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14692/16

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

21 086 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035,
se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení součásti distribuční soustavy dle Smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV–12-2013525/2 - Nové Město nad Metují, knn
smyčka 425/1,2 P., v pozemku města p. p. č. 2034/23 druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 3,78 bm dle geometrického plánu č. 2043-8/2016, a
to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 500 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku
zatíženého věcným břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí
strana oprávněná z věcného břemene - žadatel. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. RM 346 - 2/3, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14726/16

Věc : Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení účtů u KB

21 110 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

15.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, ve znění přílohy č. RM 346 - 6/3 a
pověřuje ST jejich podpisem.

Plnění:

Dodatky byly uzavřeny.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 346- 14734/16

Věc : Oznámení ve věci pořádání festivalu ve Vrchovinách - žádost o výjimku z vyhlášky č.
2/2006

21 112 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

18.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku
uděluje výjimku p. J. R. a p. M. H., která umožňuje pořádání jednorázové akce - festival punkové
hudby (ku příležitosti 7 let vzniku kapely 2h5-ka) ve Vrchovinách (střelnici) dne 18.06.2016 (v
sobotu od 15:00 hodin s ukončením do 03:00 hodin následujícího dne, tj. v neděli). Závaznou
podmínkou výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 2/2006 s tím, že po 22. hodině
nebude konáním veřejně přístupné kulturní akce docházet k narušování nočního klidu. RM
stanovila následující postup při jednotlivých sankcích: 1. městská policie, v rámci vlastní
iniciativy, nebo na základě stížnosti na hluk po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení
daných podmínek. 2. Pokud shledá městská policie porušení podmínek, při prvním porušení
upozorní provozovatele, při druhém porušení bude vydána výstraha a věc oznámena RM a při
třetím porušení bude věc oznámena RM, která odejme výjimku a tím bude možnost konání
veřejně přístupných kulturních podniků v daném zařízení omezena pouze na dobu od 6:00 do
22:00 hodin. 3. Zároveň bude městská policie užívat všech sankčních ustanovení dle
přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního klidu fyzické osobě, nebo dá
městská policie podnět k zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení
obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování postupovat pouze na základě informací a
hodnocení předložených městskou policií.

Plnění:

Splněno.

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

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

21 161 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

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

Plnění:

Źádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 4.7.2016 z důvodu: Geometrický plán zadán, v terénu je pozemek o
výměře 10 m2 vyznačen a návrh GP zpracován, čekáme na souhlas vlastníka pozemku a potvrzení KÚ
KHK Katastrální pracoviště Náchod..
RM 347- 14740/16

Věc : Pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren - cvičná plocha

21 163 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí ode dne 01.06.2016 s pronájmem zpevněné části pozemku p. p. č. 653/2 o výměře
2600 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, v k. ú.
Nové Město nad Metují, pro přípravu žadatelů o řidičské oprávnění pro získání základních
dovedností v řízení dvoukolových motorových vozidel podle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru města se všemi zájemci, kteří provádějí uvedený výcvik v okrese Náchod a
o užívání uvedené části pozemku projeví zájem. Podmínkou užívání uvedené části pozemku je
uzavření Smlouvy o pronájmu části pozemku s městem, viz příloha č. RM 347 - 2/4.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 347- 14741/16

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

21 164 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035,
se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení součásti distribuční soustavy dle Smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2012151/VB/4 - Vrchoviny - kNN 836/1 Š. 4 RD,
v pozemku města p. p. č. 2043/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v k. ú. Vrchoviny, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město
nad Metují, v rozsahu 28 bm dle geometrického plánu č. 528-8298/2013, a to na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého věcným
břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí strana oprávněná z
věcného břemene - žadatel. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, viz příloha - návrh smlouvy, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14742/16

Věc : Odkoupení pozemku do majetku města v ul. U Zázvorky - skály

21 165 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM zamítá nabídku koupě pozemku st. p. č. 209 o výměře 163 m2, druh pozemku zastavěná
plocha, způsob využití zbořeniště, v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. U Zázvorky, v podílovém
spoluvlastnictví pí L. R., p. O. R. a p. J. R., zapsaný na LV 472 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za navrženou kupní cenu 450 Kč/m2
pozemku, tj. za celkovou částku 73.350 Kč. Město pozemek nepotřebuje a nemá o něj zájem.

Plnění:

Splněno dne 09.05.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14743/16

Věc : Sdělení p. JUDr. V. Z. a pí Z. Z. ml.

21 166 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí sdělení pí Z. Z. ze dne 22.04.2016 a odpověď ST na ně. RM
bere na vědomí sdělení pana JUDr. V. Z. ze dne 21.04.2016 a odpověď ST na ně.

Plnění:

Předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14747/16

Věc : Koupě pozemků do majetku města v k. ú. Krčín

21 170 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nedoporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků p. p. č. 235/1 o výměře 847 m2, druh pozemku
ostatní plocha a p. p. č. 223/1 o výměře 1161 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú.
Krčín, od vlastníka, paní J. P., za kupní cenu dle znaleckého posudku sníženou u pozemku p. p.
č. 235/1 cca o jednu polovinu, a to z částky 117,14 Kč/m2 na částku 60 Kč/m2 pozemku, tj.
celkem 50.820 Kč a u pozemku p. p. č. 223/1 za 17,22 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 19.992 Kč.
Celkem za oba pozemky 70.812 Kč.

Plnění:

Předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 347- 14756/16

Věc : Nová investiční položka rozpočtu 2016 - další etapa stavebních úprav chodníku v ul.
Družstevní

21 179 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Družstevní,
Nové Město nad Metují - 3. etapa“ v rozpočtu 2016. Finanční prostředky budou pokryty
navýšením rozpočtu pokrytého z financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech o částku 350 tis. Kč.

Plnění:

Splněno, předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14778/16

Věc : Vyřazení majetku

21 198 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

15.6.2016

Garant :

TAJ

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

Usnesení:

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města, majetku v evidenci JSDH a MSSS
Oáza ve znění přílohy č. RM 347 - 6/1.

Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14794/16

Věc : Závěrečný účet 2015

21 243 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

16.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2015,
a to bez výhrad.

Plnění:

Závěrečný účet byl projednán na ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14795/16

Věc : Žádost o dotaci a smlouva o spolupráci

21 244 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

16.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při Projektu Festival zážitků v regionu Kladské pomezí mezi
městem Nové Město nad Metují a společností Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01
Náchod, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/4, a pověřuje ST jejím podpisem. RM doporučuje ZM
schválit dotaci ve výši 60 tis. Kč pro Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, Němcové 2020,
Náchod, na projekt Festival zážitků realizovaný v letech 2017 - 2019 a ukládá OF zpracovat
návrh smlouvy o poskytnutí dotace.

Plnění:

Smlouva byla podepsána a zaslána společnosti Branka, o.p.s. Schvalování dotace viz ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 348- 14799/16

Věc : VŘ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují - 1. etapa

21 247 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, vylučuje ze zadávacího řízení na akci „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul.
Nábřežní, Nové Město nad Metují - 1. etapa“ firmu ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická
68, 552 03 Česká Skalice. RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují - 1. etapa“
firmě ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
679.137,43 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - přesun 105 tis. Kč z org. 1670 - Kanalizace v ul.
Nábřežní, půjčka VaK(u) Náchod (§ 2321), 100 tis. Kč z org. 1704 - Chodník ve Vrchovinách u
viaduktu (§ 2219) a 120 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy (§ 2219) na org.1688 - VO a
MR ul. Nábřežní - realizace (§ 3631). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové,
ve znění přílohy č. RM 348 - 5/8, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14808/16

Věc : Prodej části pozemku z majetku města ve Vrchovinách

21 262 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 876/3 o výměře cca 100 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, v majetku města, zapsaného na LV
č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, do společného jmění manželů pí J.
P. K. a p. Z. P., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 111 Kč/m2 a za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru. Geometrický plán pro oddělení pozemku předloží městu
Nové Město nad Metují kupující do dne 15.08.2016.

Plnění:

Předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14809/16

Věc : Prodej pozemku z majetku města na Rychtě - záměr č. 2

21 263 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku
ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, zájemci společnosti ATELIER DĚDEK s. r. o.,
Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.263
Kč/m2, tj. celkem 378.900 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.

Plnění:

Předloženo do ZM 114. Znění kupní smlouvy bylo zájemcem odsouhlaseno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14810/16

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

21 264 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh
pozemku ovocný sad, v k. ú. Krčín, zájemci p. P. Š., který nabídl cenu 555 Kč/m2 vč. DPH, a to z
důvodu, že nabídnutá kupní cena je nižší o 45 Kč za 1 m2 pozemku, než je cena obvyklá, která
byla stanovena znaleckým posudkem v roce 2015 na částku 600 Kč/m2 pozemku.

Plnění:

Předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14814/16

Věc : Prodej části pozemku z majetku města v ul. Českých legií

21 267 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v
ul. Českých legií před domem č. p. 92.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14819/16

Věc : Dohoda o vypořádání vlastnictví k pozemku na cestě do OÁZY

21 272 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit dohodu s manžely H. o vypořádání spoluvlastnictví k pozemku takto:
město bude vlastnit pozemek p. p. č. 681/53 o výměře 60 m2 a manželé H. budou vlastnit na
pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2 podíl o velikosti 10/33, tj. 28 m2.

Plnění:

Předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14821/16

Věc : Koupě pozemku z majetku města ve Vrchovinách pro parkování

21 274 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 876/1 o výměře cca
25 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Vrchoviny, z majetku města, vedeného na LV č.
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad
Metují, z důvodu zachování celistvosti prostoru a vedení vodovodního řadu a umístění přípojek
pro sousední domy č. p. 91 a 111. RM doporučuje řešit záležitost parkování případnou výpůjčkou
pozemku.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14824/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města pro zahrádku u letiště

21 277 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kroupová
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/12 o výměře 437 m2 v k. ú.
Krčín, podanou dne 04.05.2016 nájemcem p. J. B., s tím, že nájem skončí dne 31.08.2016. RM
ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu nejvyšší nabídce nájemného
pozemek p. p. č. 598/12 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, z majetku města, vedený na
LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu na zveřejnění
záměru města, a to ode dne 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím,
že minimální cena nájmu je 5,50 Kč/m2/rok.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14827/16

Věc : Podání pí Z. st. ve věci parkování

21 279 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí sdělení pí Z. st. doručené dne 19.05.2016 a
odpověď ST na toto sdělení ze dne 24.05.2016, vše ve znění přílohy č. RM 349 - 2/22. RM
ukládá OMM umístit na komunikaci na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují
dopravní značku zákaz státní.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Předloženo do ZM 114. DZ bude projednána s DI NA..
RM 349- 14828/16

Věc : Žádost o zrušení rozhodnutí RM (usnesení č. RM 344-14621/16 ze dne 29.03.2016, úkol č.
21018)

21 280 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM projednala žádost paní J. Š. o zrušení rozhodnutí RM (usnesení č. RM 344-14621/16 ze dne
29.03.2016, úkol č. 21018) ve věci zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují. RM na
základě předložené žádosti a nových informací, předložených odbornými útvary MěÚ, ruší své
usnesení č. RM 344-14621/16 ze dne 29.03.2016. RM ukládá OMM zapracovat do Zásobníku
investičních akcí města rozšíření hřbitova a zřízení rozptylové loučky dle studie zpracované ak.
arch. Tomkem.

Plnění:

Splněno, dopis žadatelce odeslán a akce vložena do zásobníku pod ID 943.

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

RM 349- 14831/16

Věc : Aktuální stav projektů ke dni 31.05.2016

21 283 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 31.05.2016, ve znění
přílohy č. RM 349 - 3/4.

Plnění:

Splněno, předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14839/16

Věc : Nová položka rozpočtu - PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách

21 290 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje, aby havarijní stav kamenného mostu ve Vrchovinách byl řešen rekonstrukcí na
lávku pro pěší. RM doporučuje ZM schválit novou investiční a akci a novou položku rozpočtu
2016 - PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší. RM doporučuje
ZM schválit rozpočtové opatření - přesun částky 180 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy
(§ 2219) na tuto novou položku.

Plnění:

Splněno, předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14841/16

Věc : Realizace stavebních úprav komunikace v ul. Rašínova a 28. října po částech dle
zpracované PD z roku 2011

21 292 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit změnu ve vypsání soutěže na akci "Obnova živičného krytu v ul.
Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují", pokud v termínu pro podání nabídek po
opakovaném výběrovém řízení nebude podána žádná vyhovující nabídka. RM doporučuje ZM
uložit OMM zahájit neprodleně přípravné práce pro vypsání nového výběrového řízení,
doporučuje ZM uložit OMM zajistit úpravu PD, stanoviska dotčených správců sítí a vydání
stavebního povolení a následně vypsat výběrového řízení na realizaci akce dle zpracované PD
od firmy Proxion z roku 2011 na "Stavební úpravy komunikace ul. Rašínova a 28. října", a to na
část této akce, zejména na rekonstrukci komunikace v ul. 28. října a na část komunikace v ul.
Rašínova, a to do výše finanční částky schválené v rozpočtu 2016.

Plnění:

Splněno, předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14843/16

Věc : Změna v parkovacím režimu na Husově náměstí a části ul. Komenského - Nařízení č.
6/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací

21 294 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.6.2016

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

RM projednala návrh Nařízení č. 6/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních
komunikací na území města Nové Město nad Metují a návrh Ceníku parkovného, ve znění
přílohy č. RM 349 - 3/16, a předkládá ZM tyto návrhy na vědomí a k seznámení se s nimi.

Plnění:

Předloženo do ZM 114 k seznámení.

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

RM 349- 14848/16

Věc : Závěry a doporučení Pracovní skupiny Stará škola

21 298 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

16.6.2016

Garant :

MST

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

Usnesení:

RM na základě závěrů Pracovní skupiny Stará škola doporučuje ZM vzít na vědomí tato
předložená doporučení a návrhy:
1. Nebourat budovu Staré školy; 2. Vzít na vědomí vývoj a aktuální stav výpůjčky budovy
Spolkem Krčín; 3. Vzít na vědomí zařazení stavebních akcí souvisejících s rekonstrukcí budovy
Staré školy do Zásobníku investic města v odhadovaných objemech finančních prostředků: a)
statické zabezpečení objektu - 1,6 mil. Kč; b) výměna krovu, krytiny a klempířských prvků - 1,45
mil. Kč. 4. Vzít na vědomí, že další případné investice související s rekonstrukcí sítí a interiéru je
možné spočítat a vyhodnotit po předložení konkrétního využití budovy pronajímatelem. 5. Pověřit
OSN, aby v rámci svého rozpočtu zajistil nezbytné úkony zajišťující minimálně současný stav
budovy; 6. Rozhodnout o zařazení částky potřebné na realizaci níže uvedených aktivit ve výši
120.000 Kč do rozpočtu OMM: a) zpracování projektové dokumentace na provedení statického
zabezpečení objektu (mikropiloty + opěrnou zeď) - předpokládané náklady 50-70 tis. Kč; b)
zpracování aktuálního geologického průzkumu - předpokládané náklady 10 tis. Kč; c) odborné
posouzení napadení krovu dřevokazným hmyzem a houbami vč. návrhu ošetření, nebo
případných výměn - předpokládané náklady 10 tis. Kč; d) na základě výsledku bodu c., oslovit
projektanta s požadavkem projektové dokumentace na výměnu krovu (pokud bude nutné) a
střešní krytiny - předpokládané náklady 25 tis. Kč; e) oslovit rozpočtáře a nechat provést
položkový rozpočet na opravu střešní krytiny a výměny krovu - předpokládané náklady 10 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit návrh opatření č. 5 a uložit OSN, aby v rámci svého rozpočtu na rok
2016 zajistilo nezbytné úkony
zabezpečující minimálně současný stav budovy.
RM doporučuje ZM vyslovit poděkování všem členům Pracovní skupiny Stará škola za aktivitu a
odvedenou práci a ukončit činnost této skupiny, kterou ZM ustavilo.

Plnění:

Předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14850/16

Věc : Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/16/BVB/MS

21 300 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

16.6.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 17/16/BVB/MS mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/23, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno, předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14851/16

Věc : Významné investice 2017 - 2020 - doporučení pro ZM

21 301 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Garant :

16.6.2016

MST

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

Usnesení:

RM doporučuje ZM rozhodnout o termínu konání investičního semináře pro zastupitele města
Nové Město nad Metují k významným investičním akcím města pro období 2017 - 2020.

Plnění:

Splněno, předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14852/16

Věc : Nová položka rozpočtu - PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje

21 302 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Garant :

16.6.2016

ST

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

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit novou položku rozpočtu 2016 - PD - stavební úpravy chodníků v ul.
1. máje. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun částky 150 tis. Kč z org. 1702
Cyklostezka Budín - Spy (§ 2219) na tuto novou položku. RM doporučuje ZM schválit výjimku z
pravidel zadávání zakázek a zakázku přímo zadat vybrané projekční firmě.

Plnění:

Splněno, předloženo do ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14856/16

Věc : Žádost o přehodnocení usnesení RM 348 - pí J., p. N.

21 306 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Int: OSN/454

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM zamítá žádost nájemce bytové jednotky č. 2, pí I. J., o přehodnocení rozhodnutí RM - viz
usnesení č. RM 348 -14805/16 a trvá na svém rozhodnutí o ukončení nájmu předmětného bytu.

Plnění:

Splněno. Nájemce informován.

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

RM 349- 14857/16

Věc : Žádost o přehodnocení usnesení RM 348 - p. V. K.

21 307 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Int: OSN/455

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM vyhovuje žádosti nájemce bytové jednotky, č. 1, p. K. V., o přehodnocení rozhodnutí RM - viz
usnesení č. RM 348-14805/16 a souhlasí s pokračováním nájemní smlouvy na předmětný byt za
následujících podmínek: 1. okamžité úhrady 50% dlužné částky, 2. sepsání splátkového
kalendáře na zbylých 50% dlužné částky, 3. Navázání spolupráce s odborem sociálních věcí
MěU především v oblasti financování nájmu (platba příspěvku na bydlení). 4. Nájemní smlouva
na dobu jednoho měsíce s prodlužováním, dle platební kázně nájemce.

Plnění:

Splněno. Nájemce informován.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14858/16

Věc : Vzorová smlouva o dílo - oddělení správy nemovitostí

21 308 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Int: OSN/456

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje vzorovou Smlouvu o dílo, kterou bude používat oddělení správy nemovitostí při
provádění údržby objektů města, ve znění přílohy č. RM 349 - 4/5.

Plnění:

Splněno. OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14859/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2016

21 309 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Int: OSN/457

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2016 mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 a p. Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, na provedení
opravy fasády objektu č. p. 179, ve znění přílohy č. RM 349 - 4/6 a pověřuje ST jeho podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14864/16

Věc : Žádost "ZŠ Komenského" o darování nepoužívaných mobilních telefonů

21 312 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OF Odbor finanční, Nositel: KupV
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje darování 12 ks mobilních telefonů Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod. RM ukládá OF vyřazení těchto mobilních telefonů z evidence.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14867/16

Věc : Žádost o povolení sportovní akce - SK Nové Město nad Metují

21 313 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje pořádání Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě tělesně postižených
na Husově náměstí ve dnech 18. a 19.06.2016 a přípravu akce v pátek 17.06.2016 a souhlasí s
bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto akci. Veškeré podmínky záboru vychází z
Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM 346 dne
25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit
případnou výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění
součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Sportovní klub Nové
Město nad Metují. Pořadatel akce si zajistí mobilní WC po dobu konání akce.

Plnění:

Splněno, akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14868/16

Věc : Žádost o povolení kulturní akce - MK

21 314 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje pořádání koncertu skupiny The Tap Tap na Husově náměstí dne 12.06.2016 od
15:00 hodin a souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto akci. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích,
které schválila RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
RM ukládá TS zajistit výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu a zajištění židlí a MP dohled
nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní
pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují.

Plnění:

Splněno, akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14869/16

Věc : Oznámení o konání Novoměstského hrnce smíchu

21 315 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM se seznámila s informacemi ředitele Městského klubu v Novém Městě nad Metují o konání
38. ročníku festivalu filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu a jeho
doprovodného programu ve dnech 12. - 18.06.2016 ve znění přílohy č. RM 349 - 5/8 a bere tyto
informace na vědomí. RM souhlasí s využitím travnaté plochy v okolí Kina 70 k umístění
reklamního vozu zn. Škoda a ke konání hudebních workshopů pro návštěvníky festivalu. RM
ukládá TS zajistit výpomoc při přípravě této akce.

Plnění:

Splněno, akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14873/16

Věc : Účetní závěrka města za rok 2015

21 316 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

16.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Nové Město nad
Metují za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 ve znění přílohy č. RM 349 - 6/3.

Plnění:

Účetní závěrka byla projednána na ZM 114.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14876/16

Věc : Výběrové řízení na ředitele/ku MSSS Oáza

21 319 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí s navrženým Oznámením o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb OÁZA (dále
jen MSSS) - viz příloha č. RM 349 - 7/1.

Plnění:

Zveřejněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14878/16

Věc : ZM 114 (12) - program

21 320 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

16.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 114 (12): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14887/16

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vedení technické mapy města Nové Město nad
Metují

21 323 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

16.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2016 o vedení technické mapy
města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 349 - 7/12.

Plnění:

Záležitost byla zařazena do programu ZM 114 (12) k projednání a schválení.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14888/16

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se vydává Požární řád města

21 324 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

16.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se vydává Požární řád
města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 349 - 7/13.

Plnění:

Záležitost byla zařazena do programu ZM 114 (12) k projednání a schválení.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14892/16

Věc : Žádost TS o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
zadání dle odstavce VI.

21 325 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce
VI. - Výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody. RM schvaluje Smlouvu č. 7/2016/SML mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou KSB silniční práce spol. s r.o., Jahnova 8, 530 02
Pardubice, ve znění přílohy č. RM 349 - 7/17, na opravu chodníku ve Spech tryskovou metodou,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14894/16

Věc : Petice obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech

21 326 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí,
Nositel: HanO
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí za město Nové Město nad Metují s podpisem petice k návrhu nového zákona o
odpadech, inicializovanou firmou Marius Pedersen, a to ve znění přílohy č. RM 349 – 7/19 a
pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Petice byla podepsána ST a předána p. Hladíkové z fy Marius Pedersen.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

RM 349- 14896/16

Věc : Podnět Ing. Prouzy - rozesílání pozvánek na RM

21 327 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

TAJ

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

Usnesení:

RM ukládá OSU zajistit rozesílání pozvánek na zasedání RM v elektronické podobě mailem
všem zastupitelům za účelem předávání bližších informací o projednávané problematice.

Plnění:

Splněno - od RM 350 pozvánka elektronicky rozesílána všem zastupitelům.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14897/16

Věc : Podnět Ing. Prouzy - autobusová zastávka na Osmě

21 328 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS zajistit zpřístupnění výstupního zálivu autobusové zastávky na Osmě ve směru na
HK, který je v současnosti zarostlý zelení.

Plnění:

Splněno - posečení trávy a prořez stromu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14898/16

Věc : Ing. Neumann - upozornění na nevhodné ukládání papírových krabic se zbytky živého
materiálu do kontejnerů v ul. Nádražní

21 329 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HofS
20.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM (OSN) zajistit upozornění nájemce prodejny v č. p. 353, ul. Nádražní, p. J. S.,
na problém, který je zde způsobován nevhodným ukládáním papírových krabic se zbytky živého
krmiva - cvrčků - do kontejnerů na papír v ul. Nádražní.

Plnění:

Splněno.

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

RM 349- 14899/16

Věc : Ing. Maur - sečení trávy a plevele v ul. Náchodská

21 330 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS odstranit nevhodnou zeleň ze zálivů v ul. Náchodská.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14900/16

Věc : M. Petruželková - vyplavený asfalt od objektu tiskárny a pingpongové herny v ul. U Lípy

21 331 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
20.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS prověřit možnost oprav vyplaveného asfaltu z povrchu vjezdu k objektu tiskárny a
pingpongové herny v ul. U Lípy.

Plnění:

Možnost opravy projednána s fy Novostav Hradec Králové, která právě v našem městě provádí
stavební práce. Předpokládaná cena za opravu vodou vymletého úseku je cca 25.000 Kč + DPH.
Tuto akci je možno hradit z rozpočtu TS. Bude provedeno po schválení v RM 350 bod 1/1.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 350 - 20.6.2016

Kontrola úkolů

14:30

ST

1.1 Plnění usnesení č. RM 349-14900/16 - vyplavený asfalt od objektu tiskárny a pingpongové herny v ul. U
Lípy
Identifikace:
Usnesení č. RM 349-14900/16: "RM ukládá TS prověřit možnost oprav vyplaveného asfaltu z povrchu vjezdu k objektu
tiskárny a pingpongové herny v ul. U Lípy." Hlášení TS o plnění: Možnost opravy projednána s fy Novostav Hradec
Králové, která právě v našem městě provádí stavební práce. Předpokládaná cena za opravu vodou vymletého úseku
je cca 25.000 Kč + DPH. Tuto akci je možno hradit z rozpočtu TS.
K rozhodnutí:
Schválit provedení opravy, hrazené v rámci schváleného rozpočtu TS.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 350- 14901/16,
(uložen úkol číslo 21365).
RM souhlasí s provedením opravy vyplaveného asfaltu na komunikaci u objektu tiskárny a pingpongové herny v ul. U Lípy, a
to fy Novostav Hradec Králové, za předpokládanou cenu cca 25.000 Kč + DPH. Tuto akci uhradit z rozpočtu TS.
RM 350 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 350 - 20.6.2016

Majetkoprávní úkony

14:35

OMM

2.1 Sdělení k pronájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 350 - 2/1 - Flash Příloha: RM 350 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Pan J. M. dne 03.06.2016 sdělil Městskému úřadu Nové Město nad Metují, RM a ZM, že po následných jednáních s
majitelkou sousedních nemovitostí p. p. č. 303 a p. p. č. 421/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, která mu umožní vstup
na pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují žádá o uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
smlouvy o nájmu pozemku a akceptuje doplněnou podmínku o pravidlech užívání věcného břemene ze dne
09.03.2016, viz příloha: sdělení p. M. z 3.6.2016. OMM připravil odpověď p. M., kterou předkládá RM, viz příloha:
odpověď OMM na sdělení p. M.
K rozhodnutí:
Schválit odpověď a doporučit ZM vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Usnesení č. RM 332-14066/16, které ukládalo OMM uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují s p. M. bylo usnesením č. 347-14745/16 zrušeno, tzn., že uzavření smlouvy již není možné.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz paní Petruželková - ST podal bližší informace - poté odsouhlaseno.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 350- 14902/16,
(uložen úkol číslo 21366).
RM schvaluje předloženou odpověď na sdělení p. J. M. ze dne 03.06.2016 a ukládá OMM sdělení spolu s tímto usnesením
RM zaslat podateli a poté předložit nejbližšímu zasedání ZM na vědomí.
RM 350 Doporučuje ZM souhlasit.

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

2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Příčná, Okružní, Nová, Řadová, V Zahradách, U Luštince, Na
Rybníku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 2/2 - Flash Příloha: RM 350 - 2/2 - Flash

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, předkládá městu smlouvu o zřízení věcného břemene k
pozemkům města p. č. 645/34, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/40, parcela katastru nemovitostí parc. č.
645/121, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/149, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/150, parcela
katastru nemovitostí parc. č. 645/151, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/153, parcela katastru nemovitostí
parc. č. 645/154, parcela katastru nemovitostí parc. č. 664/4, parcela katastru nemovitostí parc. č. 665/8, parcela
katastru nemovitostí parc. č. 738/1, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod po dokončení akce rekonstrukce
plynárenského zařízení „REKO MS Nové Město nad Metují - Příčná + 3 v k. ú. Krčín“ a „Reko MS Nové Město nad
Metují n. M. - ul. V Zahradách +2“ v rozsahu 1816 m2 za celkovou cenu 259.688 Kč + DPH 54.534 Kč, přičemž cena
za 1 m2 pozemku zatíženého věcným břemenem byla v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve
vlastnictví města, oddíl C., čl. II, odst. 4) stanovena dle znaleckého posudku na částku 143 Kč/m2 pozemku
zatíženého věcným břemenem. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byly schváleny usnesením č.
RM 297-12589/14 a usnesením č. RM 305-12910/14. Příloha: smlouva o zřízení věcného břemene + PN, geometrický
plán výkresová a textová část, katastrální situace 1 a 2, výčet délek a výměr VB.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Smlouvě předcházely 2 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které byly uzavřené před
rekonstrukcí plynovodní sítě. ORM bez připomínek.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 350- 14903/16,
(uložen úkol číslo 21367).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene předloženou v příloze č. RM 350 - 2/2 k pozemkům města parc. č. 645/34,
parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/40, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/121, parcela katastru nemovitostí parc.
č. 645/149, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/150, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/151, parcela katastru
nemovitostí parc. č. 645/153, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/154, parcela katastru nemovitostí parc. č. 664/4,
parcela katastru nemovitostí parc. č. 665/8, parcela katastru nemovitostí parc. č. 738/1, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú.
Krčín, obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod po
dokončení akce rekonstrukce plynárenského zařízení „REKO MS Nové Město nad Metují - Příčná + 3 v k. ú. Krčín“ a „Reko
MS Nové Město nad Metují n. M. - ul. V Zahradách +2“ v rozsahu 1816 m2 dle geometrického plánu č. 829-202/2015 za
celkovou cenu 259.688 Kč + DPH 54.534 Kč.
RM 350 Schvaluje.
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2.3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v ul. Pod Vodojemem
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 2/3 - Flash Příloha: RM 350 - 2/3 - Flash

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu plynárenského zařízení „Reko MS Nové Město nad Metují - Pod Vodojemem + 2 č. stavby
77000071882“ k pozemkům p. p. č. 677/19, p. p. č. 677/22, p. p. č. 677/29, p. p. č. 677/49, p. p. č. 677/51, p. p. č.
677/70, p. p. č. 677/130, p. p. č. 677/131, p. p. č. 677/132, p. p. č. 677/133, p. p. č. 677/134, p. p. č. 677/135, p. p. č.
677/141, p. p. č. 679/3, p. p. č. 709/1, ve vlastnictví města, zapsaným na LV č. 10001, pro k. ú. Nové Město nad
Metují, obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, katastrální pracoviště Náchod. Dotčené pozemky včetně ocenění
dle znaleckého posudku jsou v příloze. Celková cena za zřízení VB v rozsahu 824,51 m2 byla stanovena dle
znaleckého posudku na celkovou cenu 33.274 Kč. Stanovení ceny za zřízení věcného břemene podle znaleckého
posudku je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města, oddíl C., čl. II, odst. 4). Přílohy:
znalecký posudek, smlouva s přílohami 1,2 + předkládací návrh, přehled stavbou dotčených pozemků.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy.
Odůvodnění:
OVRR, TS: Bez připomínek. ODSH: K záměru rekonstrukce plynovodu je potřeba zažádat o povolení zvláštního
užívání místní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, resp. o
umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku a
následně min 3 týdny před samotnou realizací stavby zažádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace z
důvodu provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 téhož zákona. Této žádosti bude vyhověno po
předchozím souhlasu Policie ČR, dopravního inspektorátu Náchod a vlastníka komunikace. ORM: Bližší podmínky
budou upraveny smlouvou o nájmu pozemku pro překopy. OMP: V přílohách k tomuto bodu jsou pro lepší zobrazení
přidány přílohy smlouvy 1,2.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 350- 14904/16,
(uložen úkol číslo 21368).
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. p. č. 677/19, p. p. č. 677/22, p. p. č.
677/29, p. p. č. 677/49, p. p. č. 677/51, p. p. č. 677/70, p. p. č. 677/130, p. p. č. 677/131, p. p. č. 677/132, p. p. č. 677/133,
p. p. č. 677/134, p. p. č. 677/135, p. p. č. 677/141, p. p. č. č. 679/3, p. p. č. 709/1, ve vlastnictví města, zapsaným na LV č.
10001, pro k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
katastrální pracoviště Náchod dle předložené smlouvy za cenu dle znaleckého posudku v rozsahu 824,51 m2, který bude
upřesněn GP na náklady budoucího oprávněného z věcného břemene.
RM 350 Schvaluje.

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

2.4 Výpůjčka pozemků v ul. Dobrušská v Krčíně - sekání trávy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 2/4 - Flash Příloha: RM 350 - 2/4 - Flash

Pozemek p. p. č. 233/1 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemek p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2,
druh pozemku trvalý travní porost, oba pozemky v k. ú. Krčín, v majetku města, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují - viz příloha: snímek mapy. V souladu s
usnesením RM č. 347-14748/16 ze dne 09.05.2016 byl ode dne 20.05.2016 do dne 07.06.2016 zveřejněn záměr
města vypůjčit pozemky za účelem sekání trávy. Ke zveřejněnému záměru jsme neobdrželi žádné nabídky.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit provádění údržby TS.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že o výpůjčku nikdo zájem neprojevil, budou údržbu pozemků provádět Technické služby města.
Dle vyjádření p. Falty z TS byly pozemky před 14 dny posekány.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 350- 14905/16
RM ukládá TS provádět údržbu pozemků p. p. č. 233/1 a 249/2 v k. ú. Krčín.
RM 350 Ukládá.
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2.5 Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 2/5 - Flash Příloha: RM 350 - 2/5 - Flash

Pan J. F. požádal o výpůjčku částí pozemků o celkové výměře cca 275 m2: p. p. č. 2034/18, druh pozemku ostatní
plocha; p. p. č. 357/1, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 872/3, druh pozemku ostatní plocha, všechny pozemky v
k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují, viz snímek mapy v příloze. Užívaná plocha je z části zaplocena a žadatel zde provedl terénní
úpravy a zpevnění svahu, vybudoval z kamenů a cihel ve stráni zpevněnou stezku, zpevnil stráň (terasy a kamenné
schody), plochu za garážemi (cihly, kostky aj.), vybudoval záhony a jejich ohraničení, vysadil zeleň (keře i dřeviny) a
květiny; dále je zde umístěno 10 sudů, které slouží k odvodu vody ze všech garáží, skříň na nářadí a různorodý
materiál a odpad (kompost). Do stráně pod stezku byly umístěny klacky a větve z ořezaných stromů a na ně je
odkládán odpad (posekaná tráva ze soukromého pozemku SVJ, dále je zde stavební suť…). Na pozemku za bytovým
domem bylo v minulosti umístěno oplocení (mimo hranici pozemků ve vlastnictví města a SVJ) a na městském je
umístěn přístřešek, sezení, ohniště, sudy na vodu, včetně rour, které svádí vodu z horních soukromých garáží. Svah
pod těmito garážemi byl částečně zpevněn kameny a osázen květinami, viz fota v příloze. Žadatel požaduje výpůjčku
za účelem úklidu a údržby. Tato záležitost byla zařazena do výjezdu radních na místo.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti - alternativa 1 nebo 2.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha č. 350 - 2/5. OMM doporučilo tento bod zařadit do výjezdu RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu a krátké diskusi se radní shodli, že buď bude podána žádost o výpůjčku od celého SVJ nebo
bude vše vyklizeno a údržba zajišťována TS. Jeden radní nebyl při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 350- 14906/16,
(uložen úkol číslo 21369).
RM nesouhlasí s výpůjčkou pozemku jednomu žadateli. V případě zájmu o užívání pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 v
k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře cca 275 m2 je třeba podat žádost za celé SVJ v Klosově ulici č. p. 505 až 507.
V případě, že nebude zájem SVJ o pronájem pozemků je třeba pozemky vyklidit, uvést do původního stavu a umožnit městu
provádět jejich údržbu a dále umožnit vlastníkům údržbu garáží.
RM 350 Nesouhlasí.
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2.6 Prodej části pozemku komunikace z majetku města v k. ú. Spy (Přesun z RM 349 - 2/20)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 2/6 - Flash Příloha: RM 350 - 2/6 - Flash

Přesouvaný bod - manželé J. a I. J. požádali o odkoupení části z pozemku p. p. č. 608/2 o výměře cca 40 m2, druh
pozemku ostatní plocha ostatní komunikace, v k. ú. Spy, protože chtějí po dokončení RD stavět plot a nechtějí, aby
pozemek před jejich domem zůstal neudržovaný. Z důvodu zjištění přesné hranice pozemku komunikace v terénu
bylo zajištěno vytýčení sousedního pozemku p. p. č. 241/22 v k. ú. Spy. Bylo zjištěno, že oplocení tohoto pozemku je
posunuté o 1,76 m od vlastnické hranice do pozemku komunikace na straně u pozemku žadatelů. Na opačné straně
je hranice v pořádku. Na zabrané části pozemku se nachází keře a stromy, které by bylo z důvodu zlepšení
viditelnosti v ul. Kosařova vhodné odstranit. Viz příloha č. RM 349 - 2/20: foto, foto-vytýčení, majetek města a sítě,
ortofoto, projekt připojení na komunikaci, rozhodnutí o dopravním připojení, situace kanalizace-Spy, snímek s
rozměry, technická mapa, vyjádření policie ke sjezdu, žádost. Proběhl výjezd radních na místo.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
ODSH, OMM nedoporučují prodej části pozemku, protože by došlo k zúžení uličního prostoru na veřejném
prostranství, omezení prostoru pro případné uložení inženýrských sítí, v současné době není vyřešeno umístění
kanalizace. OF nemá k prodeji připomínky. OVRR: Pokud se jedná o hranici, která je vyznačena v technické mapě
města, tak by po případném odkoupení tohoto pruhu zůstala ve veřejném prostoru dostačující šířka okolo 8,0 m. Dále
souhlasí s přesnějším geometrickým vyměřením. Z hlediska ÚP je taková změna nepatrná. OMM: Hranice pozemků
má svoji linii a logiku. Pokud by měl být pozemek odprodán žadatelům, měl by být prodán také vlastníkům pozemku p.
p. č. 241/22 z důvodu zachování plynulé linie. To by znamenalo ponechat zeleň v současném stavu. OV Spy: Těžko
posouditelné, a to z důvodu, že jim není známo, z čeho bude provedeno budoucí oplocení, v případě neprůhledného
oplocení dojde ke zhoršení rozhledových poměrů.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu na místo a delší diskusi proběhla dvě hlasování: Hlasováno o variantě - "RM nesouhlasí s
vyvěšením záměru prodeje….." - 2 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. Hlasováno o variantě "RM souhlasí s vyvěšením záměru
prodeje……. - 1 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Nebylo přijato žádné usnesení - nepodařilo se při hlasování získat
nadpoloviční většinu hlasů všech radních, tzn., že platí tedy stávající stav, tj. pozemek zůstává ve vlastnictví města,
TS budou zajišťovat jeho údržbu, je třeba jednat s vlastníkem zeleně, která do městského pozemku zasahuje, o jejích
úpravách, aby došlo ke zlepšení výhledových poměrů při vyjíždění na komunikaci a při jízdě po ní.

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 2/7 - Flash Příloha: RM 350 - 2/7 - Flash

Žádost SBD Náchod o pokácení smrku u domu v ul. Nad Stadionem č. p. 1312-1314, p. p. č. 619/20 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Žádost + důvody požadovaného kácení - viz příloha č. RM 350 - 2/7.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SBD Náchod o kácení dřevin rostoucích mimo les + písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Stanovisko OŽP: Na základě terénního šetření ze dne 09.06.2016 bylo zjištěno, že obvod kmene předmětného smrku
ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm. K jeho pokácení tedy není třeba povolení orgánu ochrany přírody dle
ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto
důvodu nemá OŽP připomínek.
Stanovisko TS: Provedli jsme spolu s Janou Továrkovou prohlídku stromu. Důvody, které uvádí žadatel, jsou pravdivé
a je vhodné strom odstranit. Obvod smrku ve výšce 1,3 m 76 cm, není potřeba povolení OŽP. Navrhuji strom pokácet
do dne 30. 06. 2016.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 350- 14907/16,
(uložen úkol číslo 21370).
RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého u domu v ul. Nad Stadionem č. p. 1312-1314, p. p. č. 619/20 v k. ú. Nové
Město nad Metují.
RM 350 Souhlasí.
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2.8 Výjezd RM - pozemky Vrchoviny
Identifikace:
Výjezd na dva pozemky ve Vrchovinách, kde bylo požadováno odkoupení městského pozemku na parkování (J. a H.),
ale bylo to v RM zamítnuto s tím, že ale zároveň bylo žadatelům doporučeno řešit to výpůjčkou s možností zpevnění
městského pozemku štěrkem. S těmito postupy při využívání veřejných prostranství ve venkovském prostoru
nesouhlasí některé odborné útvary, a proto před dalšími kroky je vhodné prodiskutovat dané možnosti přímo na místě.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Po návratu z výjezdu se radní shodli v tom, že je třeba vyzvat H., aby si nechali zpracovat návrh úprav, tj. ve formě
studie, která bude řešit parkování na městském pozemku, ale pouze pro klienty firmy, tj. s co nejmenším záborem
městských pozemků pro toto parkování. ST - až to bude zpracováno, nebo pokud bude třeba, tak i dříve, svolat s H.
schůzku, kde dojde k projednání rozsahu, který by bylo možné z městského pozemku zabrat a hlavně kvůli způsobu
úprav této plochy (obrubník, zadláždění apod.) U J. by nemělo být povoleno parkování vozidla v ploše, kde jsou
"jehly" uzávěrů vody, je třeba jim doporučit k úvaze, zda by nešlo přesunout uskladněné dřevo v horní části zahrady u
plotu a v tom místě pak udělat vjezd na vlastní pozemek, kde by bylo možné s autem parkovat bez problémů a
povolení. Pokud budou nadále trvat na parkování na městském pozemku, bude třeba rovněž zpracovat a předložit
skicu s návrhem řešení, vymezení části pozemku a jeho úprav pro parkování auta. V tomto smyslu bude OMM celou
záležitost s oběma zájemci projednávat a do RM to pak bude již předloženo v podobě, se kterou by byly odborné
útvary srozuměny. Úkol bude sledován v PVO.
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Rozvoj

15:00

OMM

3.1 Žádost o souhlas s umístěním středotlaké přípojky plynu do pozemku města p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín
ul. Budín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/1 - Flash Příloha: RM 350 - 3/1 - Flash

Dne 04.05. 2016 obdrželo město Nové Město nad Metují žádost od projektanta p. Renfuse o vyjádření k projektové
dokumentaci Středotlaká plynovodní přípojka pro objekt č. p. 51, na st. p. č. 69, ul. Budín, k. ú. Krčín a žádost souhlas
s umístěním přípojky do pozemku p. p. č. 205/1, k. ú. Krčín v majetku města.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním středotlaké přípojky do pozemku města p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín, ul. Budín, dle výkresů z
projektové dokumentace “Středotlaká plynovodní přípojka pro objekt č. p. 51, na st. p. č. 69, ul. Budín, k. ú. Krčín“.
Odůvodnění:
Nová plynovodní přípojka je umístěna na pozemku p. p. č 205/10 a hlavní uzávěr plynu je umístěn na st. p. č. 69, k. ú.
Krčín, které jsou ve vlastnictví p. Aleše Blažka a paní Markéty Blažkové, na pozemek p. p. č 205/1, k. ú. Krčín (v KN
veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace), který je v majetku města, je umístěno pouze napojení na plynovodní
řad v délce cca 0,5 m. Výkresy situací a fotodokumentace je přílohou bodu. ORM doporučuje souhlasit s umístěním
přípojky za podmínek ORM vkládaných do vyjádření.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 350- 14908/16
RM souhlasí s umístěním středotlaké přípojky do pozemku města p. p. č 205/1, k. ú. Krčín, ul. Budín, dle výkresů z
projektové dokumentace “Středotlaká plynovodní přípojka pro objekt č. p. 51, na st. p. č. 69, ul. Budín, k. ú. Krčín“.
RM 350 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Cyklostezka Náchodská - nová položka rozpočtu města na vodorovné dopravní značení (VDZ)
Identifikace:
RM 344 ze dne 29.03.2016 usnesením č. RM 344-14619/16 schválila smlouvu o poskytnutím finančních prostředků z
rozpočtu SFDI na rok 2016. Smlouva se týká provedení vodorovného dopravního značení v ul. Náchodská, které
nemohlo být kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám provedeno na podzim 2015 a dodatkem ke smlouvě o dílo
č. 4 byla realizace VDZ přesunuta na rok 2016. Nyní je již dopravní znační provedeno celá stavba byla předán dne
30.05.2016. Při fakturaci bylo zjištěno, že položka na VDZ nebyla zařazena do rozpočtu města. Celková fakturovaná
částka za VDZ činí 43.923 Kč vč. DPH. Dle výše uvedené smlouvy se SFDI činí dotace 20.000 Kč a náklady hrazené
městem 23.923 Kč. Na novou položku rozpočtu § 2219, org. 1442 budou přesunuty prostředky ve výši 24 tis. Kč z
položky § 2212, org. 1501 Dopravní značení.
K rozhodnutí:
Schválit novou položkou rozpočtu § 2219, org.1442 Cyklostezka v ul. Náchodská. Schválit RO přesun 24 tis. Kč z §
2212 org. 1501 Dopravní značení.
Odůvodnění:
Smlouvami ze SFDI č. 557/2015, 557/2015/1 a 557/2016 jsme vázáni dokončit financování a realizaci akce „Chodník
a stezka v ul. Náchodská“. ORM doporučuje schválit novou položku rozpočtu a RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 350- 14909/16
RM schvaluje novou položkou rozpočtu § 2219, org. 1442 Cyklostezka v ul. Náchodská. RM schvaluje RO přesun 24 tis. Kč z
§ 2212 org.1501 Dopravní značení na tuto novou položku.
RM 350 Schvaluje.

STIS

Stránka 26 z 50

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

3.3 VO a MR v ul. Nábřežní - poplatek za zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Část trasy podzemního vedení veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR) v délce 32 m se nachází na
pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín, který je ve vlastnictví státu a právo hospodařit s ním má Povodí Labe s.p. Město
po realizaci VO musí dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 6DHM160144(RM usnesením 4.
RM 346-14691/16 doporučuje ZM č. 114 schválit smlouvu) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene (VB).
Poplatek za zřízení VB činí dle výše uvedené smlouvy 1.936 Kč vč. DPH. Na položce rozpočtu města § 3631, org.
1688 VO a MR ul. Nábřežní - realizace nejsou již potřebné prostředky, je třeba navýšit tuto položku o 2. 000 Kč
přesunem z položky § 2219 org.1690 Místo pro přecházení v ul. T. G. Masaryka, stavební úpravy vč. nasvětlení.
K rozhodnutí:
Souhlasit s navýšením položky § 3631, org. 1688 VO a MR ul. Nábřežní - realizace o 2.000 Kč přesunem z položky §
2219 org. 1690 Místo pro přecházení v ul. T. G. Masaryka, stavební úpravy vč. nasvětlení.
Odůvodnění:
Po skončení realizace stavby VO a MR v ul. Nábřežní v červenci 2016 je město povinno dle Smlouvy č. 6HD 160144
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení kabelů VO a MR v pozemku p. p. č. 745/1, k. ú. Krčín, dle
geometrického plánu a uhradit poplatek za zřízení věcného břemene Povodí Labe s.p.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 350- 14910/16,
(uložen úkol číslo 21371).
RM souhlasí s navýšením položky § 3631, org. 1688 VO a MR ul. Nábřežní - realizace o 2.000 Kč přesunem z položky §
2219 org.1690 Místo pro přecházení v ul. T. G. Masaryka, stavební úpravy vč. nasvětlení.
RM 350 Souhlasí.

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

3.4 PD - přístřešek u "ZŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/4 - Flash Příloha: RM 350 - 3/4 - Flash

Na uvedenou akci bylo provedeno poptávkové řízení. Město obdrželo dvě nabídky. Nejnižší nabídka byla podána od
Ing. Ondřeje Kubaláka, IČO: 87859823, Husitská 124, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 23.500 Kč
(není plátce DPH). ORM předkládá RM ke schválení SOD s uvedeným projektantem. PD bude zpracována dle návrhu
ARCH, viz příloha č. RM 350 - 3/4. Tento návrh byl odsouhlasen ředitelkou "MŠ a ZŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na akci "Přístřešek nad hlavním vchodem "ZŠ Krčín", Nové Město nad Metují" schváleno 250 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Debata o funkčnosti přístřešku.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 350- 14911/16,
(uložen úkol číslo 21372).
RM schvaluje zpracování "PD na přístřešek nad hlavním vchodem ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují" Ing. Ondřejem
Kubalákem, IČO: 87859823, Husitská 124, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 23.500 Kč (není plátce DPH).
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Ondřejem Kubalákem, IČO: 87859823, Husitská
124, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 350 Schvaluje.
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3.5 Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují - DUR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/5 - Flash Příloha: RM 350 - 3/5 - Flash

Město si zadalo zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) na komunikaci v areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují, kterou zpracovává firma ARCHITEP HK s.r.o. V současné chvíli je již tato
projektová dokumentace hotová a nyní je zajišťována ještě inženýrská činnost (zajišťování vyjádření všech dotčených
orgánů). Na jednání RM 350 bude tato projektová dokumentace představena a odprezentována zpracovatelem.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s předloženou DUR.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na zasedání RM zpracovatelé prezentovali PD, a to jak co se týká sítí, tak dopravní řešení lokality. Po podrobné
prezentaci byly zodpovězeny dotazy a připomínky přítomných. Radní se shodli, že bude třeba zpracovat propočet
předpokládaných nákladů pro případnou realizaci stavby v režii města. Ing. Prouza - navrhnul, aby se Komise
názvoslovná zabývala zpracováním budoucího pojmenování lokality - viz bod 3/15. Mgr. Černý - doporučil prověřit na
KHK, jaký záměr a využití se předpokládá u budovy tzv. "štábu", kterou jejich škola opouští, mohlo by to v budoucnu
způsobit komplikace při realizaci sítí např. kanalizace.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 350- 14912/16,
(uložen úkol číslo 21373).
RM souhlasí se zpracovanou projektovou dokumentací pro územní řízení pro stavbu "Komunikace v areálu bývalých kasáren
v Novém Městě nad Metují" ve znění přílohy č. RM 350 - 3/5. RM ukládá OMM zajistit propočet předpokládaných nákladů pro
případnou realizaci stavby v režii města.
RM 350 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.6 Žádost o odstranění nebo posun zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/6 - Flash Příloha: RM 350 - 3/6 - Flash

Dne 10.06.2016 byla na město Nové Město nad Metují doručena žádost o odstranění či přemístění krátkého příčného
prahu v ul. Bratří Čapků. Pan M. S. žádá o odstranění nebo posunutí 1 ks zpomalovacího prahu, který byl instalován v
blízkosti jeho domu. Zařízení způsobuje neúměrný hluk, a to jak v denní, tak i noční době.
K rozhodnutí:
Schválit posun 1 ks zpomalovacího prahu nebo jeho odstranění.
Odůvodnění:
Záležitost byla s p. S. projednávána několik dní po instalaci zpomalovacích prahu. Pan S. situaci monitoroval cca 1
měsíc. Po 1 měsíci pozorování konstatoval, že od instalace se výrazně snížil počet projíždějících vozidel, což hodnotí
pozitivně, ale ti, kteří tudy projedou, tak i nadále nedodržují povolenou rychlost a od zpomalovacího prahu se velmi
rychle rozjíždějí a způsobují tím další nepříjemný hluk. Z toho důvodu žádá o odstranění zmíněného zpomalovacího
prahu nebo projednání nového, jiného umístění, např. na konci ulice.
Stanovisko ORM: Doporučujeme prověřit možnost nového umístění. Při odstranění 1 ks zpomalovacího prahu ztratí
záměr zklidnit dopravu v celé ulici smysl.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - jsou zde alternativy, prosí o bližší komentář. ST - navrhoval by variantu č. 1. Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 se
zdržel.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 350- 14913/16,
(uložen úkol číslo 21374).
RM bere na vědomí žádost p. M. S. o odstranění nebo posunutí zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků. RM ukládá OMM
prověřit jinou možnost umístění s tím, že záležitost bude projednána s dotčenými obyvateli a písemně odsouhlasena.
Výsledek projednání pak bude předložen do RM k odsouhlasení.
RM 350 Bere na vědomí.
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3.7 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/7 - Flash Příloha: RM 350 - 3/7 - Flash

Na základě usnesení č. RM 312-13173/15, kde bylo uloženo OMM provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících, předkládá OMM aktualizovanou verzi zásobníku investic.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Přidané akce - náměty jsou mezi položkami zvýrazněny.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal MST - poslat radním dříve, než bude seminář k investicím, tabulku k vyplnění. Radní diskutovali o
investičních prioritách a o tom, zda počet konkrétních investičních akcí, které jsou ve zmiňované tabulce, ještě o
nějaké nerozšířit.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 350- 14914/16
RM bere na vědomí aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 350 - 3/7.
RM 350 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Žádost firmy GOLDWARE CZ s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/8 - Flash Příloha: RM 350 - 3/8 - Flash

Firma GOLDWARE CZ s.r.o. požádala o vrchní propojení bytových domů v ul. Dukelská, a to mezi domy č. p. 601-3 s
domy č. p. 483-4, 475-6, 469-70, 467-8. V současné době prý již připravují projektovou dokumentaci pro uložení
optických kabelů do země, ale vzhledem k tomu, že je po této službě poptávka již nyní, proto žádají o provedení
vrchního vedení (závěsem) na dobu 2 let.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vrchním propojením (závěsem) bytových domů optickým kabelem.
Odůvodnění:
ORM nedoporučuje souhlasit s realizací vrchního vedení (závěsem) optických kabelů. Proti vedení optických kabelů v
zemi nemá připomínek a doporučilo by žadateli, je-li poptávka, aby své přípravné, projekční práce a realizační práce
urychlil.
OVRR: Dle § 103 odst. 1 písm. e) číslo 4. a § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je umístění takového kabelu na
územní souhlas při splnění podmínek stavebního zákona. Víme, že takové kabely tady již visí a povolovány nebyly.
Zřejmě od firmy NSYS.
TS k žádosti nemají připomínky.
OMP upozorňuje na ztížený přístup při práci např. z vysokozdvižné plošiny (čištění okapů, nátěry, práce na krytině
domů) apod. To je snad jediné, co by mohlo bránit záměru žadatele. Jinak pochybuje, že by v budoucnu bylo
uvažováno s uložením nějakých sítí do země v zakreslené trase. Pravděpodobně by se jednalo o setrvalý stav.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, zda nedojde v dané lokalitě ke zhoršení příjmu Internetu. Nakonec se shodli na nesouhlasu s
vrchním propojením - hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel. V dané oblasti je do země postupně překládáno
elektrické vedení, a proto není vhodné zde umísťovat kabely jinak než do země.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 350- 14915/16
RM nesouhlasí s vrchním propojením (závěsem) bytových domů č. p. 601-3 s domy č. p. 483-4, 475-6, 469-70, 467-8 v ul.
Dukelská optickým kabelem, o jehož realizaci požádala firma GOLDWARE CZ s.r.o., T. G. Masaryka 64, 547 01 Nové Město
nad Metují.
RM 350 Nesouhlasí.

STIS

Stránka 29 z 50

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/9 - Flash Příloha: RM 350 - 3/9 - Flash

V rámci projektu „Stará ekologická žádost - sanace znečištění, I. etapa“ je nutné zajistit dohody s vlastníky dotčených
pozemků o provádění sanačních prací a o zajištění vstupu na jejich pozemky. Upravení majetkoprávních vztahů je
požadavkem Operačního programu Životní prostředí, do kterého je předkládána žádost o dotaci.
K rozhodnutí:
Schválit dohodu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 350- 14916/16,
(uložen úkol číslo 21375).
RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/9, uzavíranou s
p. Josephem Michaelem Barton Dobeninem, Husovo náměstí 1202, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 60895896. RM
pověřuje ST podpisem této dohody.
RM 350 Schvaluje.

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

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/10 - Flash Příloha: RM 350 - 3/10 - Flash

V rámci projektu „Stará ekologická žádost - sanace znečištění, I. etapa“ je nutné zajistit dohody s vlastníky dotčených
pozemků o provádění sanačních prací a o zajištění vstupu na jejich pozemky. Upravení majetkoprávních vztahů je
požadavkem Operačního programu Životní prostředí, do kterého je předkládána žádost o dotaci.
K rozhodnutí:
Schválit dohodu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 350- 14917/16,
(uložen úkol číslo 21376).
RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/10, uzavíranou s
p. J. D. RM pověřuje ST podpisem této dohody.
RM 350 Schvaluje.

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

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/11 - Flash Příloha: RM 350 - 3/11 - Flash

V rámci projektu „Stará ekologická žádost - sanace znečištění, I. etapa“ je nutné zajistit dohody s vlastníky dotčených
pozemků o provádění sanačních prací a o zajištění vstupu na jejich pozemky. Upravení majetkoprávních vztahů je
požadavkem Operačního programu Životní prostředí, do kterého je předkládána žádost o dotaci.
K rozhodnutí:
Schválit dohodu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 350- 14918/16,
(uložen úkol číslo 21377).
RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/11, uzavíranou
se společností INDUSTRIAL EQUITY HOLDING a.s., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, IČO: 25649337. RM
pověřuje ST podpisem této dohody.
RM 350 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

3.12 Žádost o souhlas s umístěním datových optických kabelů firmy N_SYS s.ro.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/12 - Flash Příloha: RM 350 - 3/12 - Flash

Dne 15.05.2016 obdrželo město Nové Město nad Metují žádost firmy N_sys s.r.o. o uložení optických kabelů do
pozemků ve vlastnictví města: p. p. č. 743/6, 681, 710/4, 710/5, 674/2 k. ú. Krčín ul. Nábřežní, ul. Elektrárenská a ul.
Pod Strážnicí. V současné době probíhají na těchto pozemcích stavby“ přeložka kabelů NN investor ČEZ Distribuce
a.s. a stavba veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR), investor je město. Datové kabely budou
přikládány do výkopu pro výše uvedené stavby.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním datových optických kabelů firmy N_sys s.r.o. do pozemků města p. p. č. 743/6, 681, 710/4,
710/5, 674/2 k. ú. Krčín ul. Nábřežní, ul. Elektrárenská a ul. Pod Strážnicí.
Odůvodnění:
Datové kabely budou přikládány do výkopů pro kabeláž NN, do kterých město přikládá kabely pro VO a MR bez
požadavků na jejich rozšíření a na další dopravní omezení dané probíhajícími stavbami. Po realizaci nového
asfaltového krytu v ul. Nábřežní dodatečná pokládka dalších síti nebude žádoucí. Žádost firmy N_sys s.r.o. a zákres
datového vedení do katastrální mapy viz příloha č. RM 350 - 3/12. ORM doporučuje souhlasit s umístěním datových
optických kabelů firmy N_sys s.r.o. do pozemků města za podmínek ORM vkládaných do vyjádření.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 350- 14919/16
RM souhlasí s umístěním datových optických kabelů do pozemků města p. p. č. 743/6, 681, 710/4, 710/5, 674/2, k. ú. Krčín,
ul. Nábřežní, ul. Elektrárenská a ul. Pod Strážnicí.
RM 350 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Z PVO 227 - Zápis č. 5 OV Spy ze dne 02.05.2016 - vybudování zpevněné komunikace z ul. Na Drahách
do ul. Halínská
Identifikace:
Na RM 349 byl předložen na vědomí Zápis č. 5 z jednání OV Spy. RM zadala TAJ projednat jednotlivé návrhy a
požadavky s odbornými útvary na PVO, operativní záležitosti řešit přímo, tj. v součinnosti s předsedou OV a věci,
které musí schvalovat a rozhodovat RM, připravit a předložit jí je včetně návrhu usnesení. OV opakovaně žádá o
rekonstrukci, resp. zbudování řádné zpevněné komunikace z ul. Na Drahách do ul. Halínská, vedoucí mezi zástavbou.
Po rekonstrukci silnice směr Krčín a zbudování nové autobusové zastávky, bude tato komunikace v mnohem větší
míře užívána chodci (zejména školáky). Je třeba dát k této opakované žádosti aktuální stanovisko do RM, aby mohla
zareagovat - tj. souhlas se zařazením akce do Zásobníku investic, kde dosud nebyla.
K rozhodnutí:
Schválit zařazení akce do Zásobníku investic.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 350- 14920/16,
(uložen úkol číslo 21378).
RM souhlasí se zařazením akce "Vybudování zpevněné komunikace z ul. Na Drahách do ul. Halínská" do Zásobníku
investičních akcí města, ze kterého jsou vybírány jednotlivé investiční akce při přípravě a schvalování investiční části
rozpočtu na jednotlivé roky.
RM 350 Souhlasí.

STIS

Stránka 31 z 50

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

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

3.14 Smlouva o právu použití pozemku pro stavbu „Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město
nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 3/14 - Flash Příloha: RM 350 - 3/14 - Flash

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové předložil ke schválení Smlouvu o právu
použití pozemku pro stavbu „Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy – Nové Město nad Metují“, která bude realizována
na pozemcích p. p. č. 675/1, 764/3, 675/16, 205/13, 675/3, 205/1, 692/5, 692/4, 236/20 a 692/6 k. ú. Krčín. Na
částech výše uvedených pozemcích jsou navrženy následující stavební úpravy: Rekonstrukce vozovky, která bude
spočívat v odfrézování stávajících živičných vrstev vozovky, v provedení lokálních oprav vozovky, v provedení
recyklace vrstev na místě a v položení nových živičných vrstev vozovky bez navýšení nivelety vozovky. Dále se jedná
o vynucenou rekonstrukci přilehlých chodníků k rekonstruované vozovce silnice prováděním rekonstrukce vozovky v
Novém Městě nad Metují – Krčíně a rekonstrukci dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky silnice v Novém Městě
nad Metují – Krčíně, která je ve špatném technickém stavu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu „Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad
Metují“.
Odůvodnění:
ORM s uzavřenou smlouvou souhlasí, protože je podmínkou realizace stavby, zejména pro stavební řízení. Smlouva
je v souladu s plánovací smlouvou č. 1/2016-1 uzavřenou mezi městem a Královéhradeckým Krajem dne 08.04.2016,
která byla schválena ZM dne 25.02.2016 usnesením č. ZM 112-7386/16.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 350- 14921/16,
(uložen úkol číslo 21379).
RM schvaluje Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu „Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují“,
která bude realizována na pozemcích p. p. č. 675/1, 764/3, 675/16, 205/13, 675/3, 205/1, 692/5, 692/4, 236/20 a 692/6, k. ú.
Krčín, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/14, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 350 Schvaluje.

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

3.15 Komunikace a sítě v areálu bývalých kasáren - úkol pro Komisi názvoslovnou
Identifikace:
Viz bod 3/5 - v diskusi se radní shodli v tom, že je třeba již nyní se zamyslet nad budoucím názvem celé této lokality,
ve které je do budoucna uvažováno s budováním technické infrastruktury a návaznou možností zástavby. Jde o název
té části areálu, která je vymezena ul. Československé armády a ul. Kasárenská.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Radní doporučili Komisi názvoslovné, aby vyloučila pojmenování související s bývalým kasárenským areálem.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 350- 14922/16,
(uložen úkol číslo 21380).
RM ukládá Komisi názvoslovné předložit návrh k budoucímu pojmenování lokality bývalých kasáren.
RM 350 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 350 - 20.6.2016

Správa nemovitostí

16:15

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.05.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/460) Zdroj. dokum.: RM 350 - 4/1 - Flash Příloha: RM 350 - 4/1 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.05.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 350- 14923/16,
(uložen úkol číslo 21381).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.05.2016 ve znění přílohy č. RM 350 - 4/1.
RM 350 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.05.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/461) Zdroj. dokum.: RM 350 - 4/2 - Flash Příloha: RM 350 - 4/2 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.05.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 350- 14924/16,
(uložen úkol číslo 21382).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.05.2016 ve znění přílohy č. RM 350 - 4/2.
RM 350 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zápis č. 123 Bytové komise ze dne 08.06.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/462) Zdroj. dokum.: RM 350 - 4/3 - Flash Příloha: RM 350 - 4/3 - Flash

Zápis č. 123 Bytové komise ze dne 08.06.2016.
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. 3 USNESENÍ č. RM 350- 14925/16,
(uložen úkol číslo 21383).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 123 Bytové komise ze dne 08.06.2016, ve znění přílohy č. RM 350 - 4/3.
RM 350 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

4.4 VŘ - Výměna plynových spotřebičů 2016
Identifikace:

(Int.: OSN/463) Zdroj. dokum.: RM 350 - 4/4 - Flash Příloha: RM 350 - 4/4 - Flash

Dne 13.06. 2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 15.06.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výměna plynových spotřebičů 2016“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o položku plánu oprav 2016, na kterou je plánováno 300.000 Kč. Smlouva připravena dle schválené vzorové
smlouvy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 350- 14926/16,
(uložen úkol číslo 21384).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna plynových spotřebičů 2016“ firmě Jan Renfus, Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO:
11591994, za nabídkovou cenu 202.469 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Jan Renfus, Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, ve znění přílohy č. RM 350 - 4/4, a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 350 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 350 - 20.6.2016

Školství, kultura a sport

16:20

OSKS

5.1 Úprava platu ředitelky "DDM Stonožka"
Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/1

Identifikace:
Platový postup ředitelky DDM Stonožka - viz zdrojový dokument č. RM 350 - 5/1.
K rozhodnutí:
Schválit platový postup ředitelky DDM Stonožka ode dne 01.07.2016.
Odůvodnění:

Vyplývá z NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Platový tarif stanoven podle § 5 odst. 9 tohoto NV. Jedná se o platový postup na základě splněné praxe (nad 32 let).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 350- 14927/16,
(uložen úkol číslo 21385).
RM schvaluje platový postup ředitelky Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 ve znění
zdrojového dokumentu č. RM 350 - 5/1. K platovému postupu dochází, v souladu s platnými mzdovými předpisy, ke dni
01.07.2016. RM pověřuje ST podpisem platového výměru.
RM 350 Schvaluje.

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

5.2 Úprava platu ředitele "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Vzhledem k tomu, že od 01.07.2016 bude výchovná poradkyně „ZŠ Komenského“ zařazena do 13. platové třídy
(úspěšně ukončila studium pro výchovné poradce a tím splnila předpoklady pro zařazení do 13. platové třídy), je v
souladu s § 123 odst. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění nutné zařadit do 13. platové třídy i
ředitele školy, který řídí práci výchovné poradkyně.
K rozhodnutí:
Schválit zařazení ředitele "ZŠ Komenského" do 13. platové třídy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 350- 14928/16
RM schvaluje zařazení ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, do 13. platové třídy.
K tomuto zařazení dochází, v souladu s platnými mzdovými předpisy, ke dni 01.07.2016.
RM 350 Schvaluje.
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5.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/3 - Flash Příloha: RM 350 - 5/3 - Flash

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2016/2017 v 5 třídách: 1. tř. - 25 dětí, 2. tř. - 25 dětí, 3. tř. - 25 dětí, 5. tř. – 28 dětí, 6. tř. – 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, pro školní rok 2016/2017
dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na trend, bude to takto stále, tj. nárůst a vyšší počty? OŠKS - v budoucnu zase dojde k mírnému
poklesu. Je zde vliv inkluze a možnost přijímání dětí mladších 3 let.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 350- 14929/16
RM na základě žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, schvaluje pro školní rok 2016/2017 výjimky z
počtu dětí pro třídy 1., 2., 3., 5. a 6. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 350 - 5/3. Výjimky jsou povoleny za
předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/4 - Flash Příloha: RM 350 - 5/4 - Flash

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní
rok 2016/2017 ve 3 třídách: 1. tř. - 27 dětí, 2. tř. - 27 dětí, 3. tř. - 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, pro školní rok
2016/2017 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" u předchozího bodu č. 5/3.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 350- 14930/16
RM na základě žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, schvaluje pro školní rok 2016/2017 výjimky
z počtu dětí pro třídy 1., 2., 3. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 350 - 5/4. Výjimky jsou povoleny za předpokladu,
že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí.
RM 350 Schvaluje.
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5.5 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/5 - Flash Příloha: RM 350 - 5/5 - Flash

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro pracoviště MŠ Krčín pro
školní rok 2016/2017 ve 2 třídách: 2. tř. (Klubíčko) - 28 dětí, 3. tř. (Písnička) - 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín, pracoviště MŠ Krčín pro školní rok
2016/2017 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" u bodu č. 5/3.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 350- 14931/16
RM na základě žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro pracoviště MŠ Krčín pro školní rok 2016/2017
výjimky z počtu dětí pro třídy 2. a 3. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 350 - 5/5. Výjimky jsou povoleny za
předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/6 - Flash Příloha: RM 350 - 5/6 - Flash

Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá RM o další navýšení odpisového plánu na rok 2016 o 1.416 Kč z důvodu zahájení
odpisování dekorativní skříně.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "ZUŠ B. Smetany" na rok 2016.
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 350- 14932/16
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2016 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod o částku ve výši 1.416 Kč, ve znění přílohy č. RM 350 - 5/6.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o změnu odpisového plánu - "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/7 - Flash Příloha: RM 350 - 5/7 - Flash

Ředitelka "MŠ Rašínova" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2016 o 3.192 Kč z důvodu zahájení
odpisování elektrické sklopné pánve.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "MŠ Rašínova" na rok 2016.
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 350- 14933/16
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2016 příspěvkové organizaci Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 o částku ve výši 3.192 Kč, ve znění přílohy č. RM 350 - 5/7.
RM 350 Schvaluje.
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5.8 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/8

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných školských zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 350- 14934/16
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 350 - 5/8.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Odměny ředitelům MMUZ, MKN, MSSS OÁZA
Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/9

Identifikace:
OŠKS a OSV navrhují odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS OÁZA.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS OÁZA.
Odůvodnění:

Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 350- 14935/16
RM schvaluje odměny ředitelům Městského muzea Nové Města nad Metují, Městské knihovny Nové Město nad Metují a
Městského střediska sociálních služeb OÁZA ve znění zdrojového dokumentu č. RM 350 - 5/9.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/10

Identifikace:

Na základě výsledků veřejnoprávní kontroly provedené ve dnech 20.04. - 04.05.2016 v "ZŠ Komenského" kontrolní
skupinou vedenou IA a zvláště v souvislosti s nedodržováním „Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu“ a s
uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi organizací a ředitelem organizace doporučuje ST
snížit řediteli „ZŠ Komenského“ osobní příplatek s platností ode dne 01.07.2016, a to dle návrhu ve zdrojovém
dokumentu č. RM 350 - 5/10.
K rozhodnutí:
Projednat výsledky veřejnoprávní kontroly v "ZŠ Komenského" a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 350- 14936/16,
(uložen úkol číslo 21386).
RM byla seznámena s výsledky veřejnoprávní kontroly provedené ve dnech 20.04. – 04.05.2016 kontrolní skupinou vedenou
interním auditorem města v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod. Z důvodu shledaných
pochybení schvaluje RM upravený snížený platový výměr ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod ve znění usnesení k bodu RM 350 - 5/2 a ve výši dle zdrojového dokumentu č. RM 350 - 5/10. RM pověřuje ST
podpisem platového výměru a vytýkacího dopisu, který obsahuje odůvodnění snížení osobního příplatku.
RM 350 Ukládá.
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5.11 Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského" - provedení nápravných opatření
Identifikace:
Na základě výsledků veřejnoprávní kontroly provedené ve dnech 20.04. - 04.05.2016 v "ZŠ Komenského" kontrolní
skupinou vedenou IA a zvláště v souvislosti se značně vysokými náklady do oblasti výpočetní techniky a vzhledem k
tomu, že kontrolní skupina nemůže zcela objektivně posoudit adekvátnost výše prostředků vkládaných do celé oblasti
výpočetní techniky, velikost a potřebnost počítačové sítě v současném rozsahu, skupina navrhuje provést externí
audit nezávislým subjektem.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o návrhu kontrolní skupiny - tj. zadání externího auditu k posouzení výše prostředků vkládaných do celé
oblasti výpočetní techniky v "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS shrnul zjištěné nedostatky ze Zprávy o kontrole, o kterých radní diskutovali. Vyslovili pochybnost, zda
provedení externího auditu do oblasti ICT bude efektivní - bude třeba srovnání s ostatními školami. Radní se shodli,
že je nezbytné realizovat veškerá nápravná opatření navržená ve zprávě. Konkrétně pak v případě ICT, že je
nezbytné odsoutěžit poskytování externích služeb. Zároveň je třeba, aby zřizovatel měl po nějaké období určité
průběžné kontrolní vstupy do této oblasti. V prvním kroku toto není nutné řešit auditem, ale bude třeba, aby OŠKS,
které ve vztahu ke školám zastupuje město jako zřizovatele, dostávalo čtvrtletně informaci o vynaložených finančních
nákladech souvisejících s ICT v této škole.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 350- 14937/16,
(uložen úkol číslo 21387).
RM na základě výsledků veřejnoprávní kontroly provedené ve dnech 20.04. - 04.05.2016 kontrolní skupinou vedenou
městským interním auditorem v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, ukládá řediteli školy
předkládat zřizovateli, prostřednictvím OŠKS, čtvrtletní přehled nákladů v oblasti ICT. RM dále ukládá řediteli školy vysoutěžit
"externího" správce sítě. RM ukládá řediteli školy provést i veškerá další nápravná opatření vyplývající ze Zprávy o kontrole a
o jejich uskutečnění informovat zřizovatele prostřednictvím OŠKS.
RM 350 Ukládá.

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

5.12 Protokoly o kontrole v "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/12 - Flash Příloha: RM 350 - 5/12 - Flash

Ve dnech 07.03.2016 a 26.05.2016 provedly pracovnice Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje kontrolu
ve školním bufetu Základní školy a Mateřské školy Krčín. Předmětem kontroly bylo dodržování hygienických předpisů
při prodeji potravinářských výrobků a při přípravě a výdeji stravy. Kontrolou nebylo zjištěno porušení hygienických
předpisů, viz přílohy č. RM 350 - 5/12.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Protokoly o kontrole provedené pracovnicemi Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ve
školním bufetu Základní školy a Mateřské školy Krčín.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školy.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 350- 14938/16
RM se seznámila s Protokoly o kontrole provedené ve dnech 07.03.2016 a 26.05.2016 pracovnicemi Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje v Základní škole a Mateřské škole Krčín a bere tyto Protokoly na vědomí ve znění přílohy č.
RM 350 - 5/12.
RM 350 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

5.13 Poděkování za uspořádání Branně bezpečnostního dne
Identifikace:
V pátek 10.06.2016 se uskutečnil na novoměstském letišti Branně bezpečnostní den pro děti mateřských škol a žáky
základních škol. Poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, Aeroklubu Nové Město nad
Metují, MP, předsedovi KKULT a dalším zainteresovaným za uspořádání této akce, které se zúčastnilo cca 1000 dětí
a 50 učitelů.
K rozhodnutí:
Vyslovit poděkování organizátorům Branně bezpečnostního dne pro děti.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 350- 14939/16
RM vyslovuje poděkování všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úspěšném průběhu Branně
bezpečnostního dne, který se uskutečnil v pátek 10.06.2016 na novoměstském letišti.
RM 350 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Jmenování ředitele/ky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/14

Identifikace:

Dne 20.06.2016 se uskutečnilo konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Na Františku 845. Zápis z konkurzního řízení bude předán přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Jmenovat ředitele/ku Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 350- 14940/16,
(uložen úkol číslo 21388).
RM v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 20.06.2016 jmenuje paní Hanu
Kavkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, s
účinností ode dne 01.08.2016 a pověřuje ST podpisem příslušných dokumentů.
RM 350 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/15 - Flash Příloha: RM 350 - 5/15 - Flash

Ředitel MMUZ žádá o povolení tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", které se uskuteční v sobotu 16.07.2016 od
9:00 do 17:00 hodin na části Husova náměstí a "hildenském atriu" - viz příloha č. RM 350 - 5/15.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pořádáním tradiční akce "Muzejní staročeské trhy".
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN.
Vyjádření OF: Příspěvkové organizace města jsou dle OZV č. 3/2015 osvobozeny od místních poplatků.
Vyjádření TS: Z hlediska TS nemám připomínek.
Vyjádření MP: Nemá námitek k této akci.
Vyjádření ODSH: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN – ODSH bude nutné
požádat o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a doložit povinné přílohy žádosti.
Vyjádření OSKS: V požadovaný termín nedojde ke kolizi s žádnou jinou akcí na náměstí. Souhlasíme s konáním akce
dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 350- 14941/16,
(uložen úkol číslo 21389).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání Muzejních staročeských trhů na Husově náměstí v
prostoru před Spolkovým domem, a to dne 16.07.2016 od 9:00 do 17:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z
Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou
společně se souhlasem předány žadateli.
RM 350 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Žádost o povolení kulturní akce - výstava Osudy Strakovy akademie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/16 - Flash Příloha: RM 350 - 5/16 - Flash

Ředitel MMUZ žádá o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství pro pořádání venkovní putovní výstavy
Osudy Strakovy akademie pořádané Úřadem vlády ČR ve dnech 02.08. - 30.09.2016 na části Husova náměstí - viz
příloha č. RM 350 - 5/16.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pořádáním putovní výstavy Osudy Strakovy akademie.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN.
Vyjádření OF: Příspěvkové organizace města jsou dle OZV č. 3/2015 osvobozeny od místních poplatků.
Vyjádření TS: Z hlediska TS nemám připomínek.
Vyjádření MP: Nemá námitek k této akci.
Vyjádření ODSH: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN – ODSH bude nutné
požádat o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a doložit povinné přílohy žádosti.
Vyjádření OSKS: Souhlasíme s konáním akce.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 350- 14942/16,
(uložen úkol číslo 21390).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství pro pořádání venkovní putovní výstavy Osudy Strakovy akademie
pořádané Úřadem vlády ČR ve dnech 02.08. - 30.09.2016 na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
RM 350 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

5.17 Žádost o zapůjčení krytého pódia - obec Bohuslavice
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/17 - Flash Příloha: RM 350 - 5/17 - Flash

Starosta obce Bohuslavice žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia na obecní akci, která se koná v sobotu
03.09.2016 v Bohuslavicích.
K rozhodnutí:
Schválit/neschválit zapůjčení krytého pódia obci Bohuslavice.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Nesouhlasím se stavbou podia v Bohuslavicích. V září jsou schváleny již tři akce, pro které se staví
podium a stan. To znamená, že nám to odebere pracovníky na dva dny v týdnu. Tímto by byla značně narušena
běžná údržba města.
Vyjádření OSKS: V požadovaném termínu je městské pódium volné. V souladu s "Pravidly a podmínkami pro
používání městského pódia" schválenými RM 346 dne 25.04.2016 doporučujeme zapůjčit pódium za poplatek 9.000
Kč (+ platná sazba DPH). Pódium je možné stavět i bourat v pracovních dnech, do ceny je započítána cesta do
Bohuslavic a zpět.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - je "proti" zapůjčení pódia a s tím spojených prací TS nad rámec, zapůjčování a stavění podia je ukládáno
velmi často a pracovníci TS pak nemají čas na standardní úkoly. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím
sále.
K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 350- 14943/16,
(uložen úkol číslo 21391).
RM schvaluje zapůjčení krytého pódia na sobotu 03.09.2016 pro obec Bohuslavice, a to za režijní náklady ve výši 9.000 Kč +
DPH. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
RM 350 Schvaluje.

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

5.18 Žádost o povolení kulturní akce - Promenádní koncerty na Husově náměstí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/18 - Flash Příloha: RM 350 - 5/18 - Flash

Ředitel MK žádá o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství pro pořádání promenádních koncertů na
části Husova náměstí v prostoru plochy před "vlaštovkami" ve dnech 10.07.,17.07., 24.07., 31.07., 07.08., 14.08. a
21.08.2016 - viz příloha č. RM 350 - 5/18. Zároveň žádá o bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia na tyto
koncerty.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pořádáním promenádních koncertů na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN.
Vyjádření OS: Umístění pódia odebere z kapacity míst na stání aut svatebčanů před vlaštovkami, takže z hlediska
svateb příliš vítáno není. Na druhou stranu, když bude v rohu náměstí, tak až tolik nepřekáží a je to přijatelný
kompromis.
Vyjádření OF: Městský klub je dle OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku za zábor osvobozen.
Vyjádření TS: Z hlediska TS nemám připomínek.
Vyjádření MP: Nemá námitek k této akci.
Vyjádření ODSH: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN – ODSH bude nutné
požádat o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a doložit povinné přílohy žádosti.
Vyjádření OSKS: Souhlasíme s konáním promenádních koncertů. Kryté pódium je v těchto termínech volné.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 350- 14944/16,
(uložen úkol číslo 21392).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání promenádních koncertů na části Husova náměstí v
prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 10.07.,17.07., 24.07., 31.07., 07.08., 14.08. a 21.08.2016. RM dále schvaluje bezplatné
zapůjčení krytého pódia na promenádní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v prostoru před "vlaštovkami" od pátku
08.07.2016 do pondělí 22.08.2016. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS
zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 350 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 5/19 - Flash Příloha: RM 350 - 5/19 - Flash

Ředitel Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště, Nové Město nad Metují,
Školní 1377, pana Ing. Jaromíra Holečka, opakovaně žádá RM (resp. ST) o odpovědi na otázky ve věci jednání RM o
oblasti školství. Podrobnosti viz dopis ředitele školy ze dne 13.06.2016 v příloze č. RM 350 - 5/19.
K rozhodnutí:
Projednat dopis ředitele SPŠ, SOŠ a SOU + písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Maur, Mgr. Černý, MST, ST.

K Čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 350- 14945/16,
(uložen úkol číslo 21393).
RM projednala dopis ředitele Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště, Nové Město
nad Metují, ze dne 13.06.2016, ve znění přílohy č. RM 350 - 5/19. RM ukládá ST projednat při nejbližší možné příležitosti
celou záležitost se zástupci školy.
RM 350 Ukládá.

STIS

Stránka 43 z 50

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

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 350 - 20.6.2016

Finance

17:15

OF

6.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 6/1 - Flash Příloha: RM 350 - 6/1 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 350 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 350- 14946/16,
(uložen úkol číslo 21394).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci ZŠ Malecí, Technických služeb, DDM Stonožka a ZUŠ Bedřicha
Smetany ve znění přílohy č. RM 350 - 6/1.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Návrh odměn za období 01/16 - 06/16 - Bytová komise
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 6/2 - Flash Příloha: RM 350 - 6/2 - Flash

Návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2016 do dne 30.06.2016 - viz příloha č. RM 350 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit návrh odměn.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 350- 14947/16,
(uložen úkol číslo 21395).
RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2016 do dne 30.06.2016, ve znění přílohy č.
RM 350 - 6/2.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.7.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Smlouva o spolupráci s ČSOB, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 6/3 - Flash Příloha: RM 350 - 6/3 - Flash

ČSOB v rámci motivačního programu nabízí vzhledem ke spolupráci s městem některé zvýhodněné produkty pro
zaměstnance města. Do RM je předložena Smlouva o spolupráci, která čerpání těchto služeb umožní. Nová smlouva
pouze aktualizuje smlouvu stávající. Předchozí verze byla schválena usnesením č. RM 258-11043/16 dne 07.01.2013
(bod č. RM 258 - 6/1). Pro město ze smlouvy neplynou žádné finanční náklady.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o spolupráci s ČSOB.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 350- 14948/16,
(uložen úkol číslo 21396).
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO:
00001350, ve znění přílohy č. RM 350 - 6/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 350 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 6/4 - Flash Příloha: RM 350 - 6/4 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve II. čtvrtletí 2016 - viz příloha č. RM 350 - 6/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (nečlenům ZM).
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 350- 14949/16,
(uložen úkol číslo 21397).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za II. čtvrtletí 2016 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 350 - 6/4.
RM 350 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 350 - 20.6.2016

Různé

17:25

7.1 Návrh na udělení odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/1 - Flash Příloha: RM 350 - 7/1 - Flash

OSV navrhuje odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise dle pravidel ZM - viz č. RM 350 - 7/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh na udělení odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 350- 14950/16,
(uložen úkol číslo 21398).
RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2016 ve znění přílohy č. RM 350 7/1.
RM 350 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 14.7.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis č. 42B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 02.06.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/2 - Flash Příloha: RM 350 - 7/2 - Flash

RM je předložen zápis č. 42B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 02.06.2016 ve znění přílohy č. RM 350 7/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 2 míst v domově pro seniory.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 350- 14951/16
RM bere na vědomí návrh na obsazení 2 míst v domově pro seniory ve znění přílohy č. RM 350 - 7/2.
RM 350 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápisy č. 4 - 6 z jednání KV
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/3 - Flash Příloha: RM 350 - 7/3 - Flash

Zápisy č .4 - 6 z jednání KV - viz příloha č. RM 340 - 7/3.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisy č. 4 - 6 z jednání KV a postoupit do ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 350- 14952/16,
(uložen úkol číslo 21399).
RM bere na vědomí zápisy č. 4 - 6 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 340 - 7/3 a ukládá je předložit do jednání ZM.
RM 350 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

7.4 Jmenování výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky MSSS OÁZA
Identifikace:
RM se na svém jednání č. RM 349 - 7/1 shodla na tom, že jmenovité obsazení výběrové komise pro výběrové řízení
na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Nové město nad Metují Městské středisko
sociálních služeb OÁZA včetně náhradníků bude schválena na tomto jednání. Po dohodě se starostou a
místostarostou jsou navrhování tito členové: Ing. Michal Beseda, MBA, (za zřizovatele - předseda komise), paní Mgr.
Denisa Plšková (vedoucí Odboru sociálních věcí), paní Marie Rohulánová (současná ředitelka MSSS OÁZA), paní
Ing. L. Lorencová (odbornice v sociálních službách - ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem), pan Petr
Macháček (personalista společnosti Nutricia Deva, a.s.), pan Mgr. Lubomír Černý (předseda sociálně - rozmisťovací
komise), paní Věra Řeháková x paní Marie Petruželková (za zřizovatele), paní Věra Řeháková x paní Marie
Petruželková (náhradník). OSÚ a OSV navrhuje RM pověřit Dagmar Kavanovou tajemnicí výběrové komise.
K rozhodnutí:
Jmenovat komisi.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 350- 14953/16
RM jmenuje výběrovou komisi pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Nové
Město nad Metují Městské středisko sociálních služeb OÁZA v tomto složení: Ing. Michal Beseda, MBA, (za zřizovatele předseda komise), paní Mgr. Denisa Plšková (vedoucí Odboru sociálních věcí), paní Marie Rohulánová (současná ředitelka
MSSS OÁZA), paní Ing. L. Lorencová (odbornice v sociálních službách - ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad
Labem), pan Petr Macháček (personalista společnosti Nutricia Deva, a.s.), pan Mgr. Lubomír Černý (předseda sociálně rozmisťovací komise), paní Věra Řeháková (za zřizovatele), paní Marie Petruželková (náhradník). RM pověřuje Ing. Dagmar
Kavanovou tajemnicí výběrové komise.
RM 350 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/5 - Flash Příloha: RM 350 - 7/5 - Flash

Jedná se o Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu na II. pololetí roku 2016. Dne 09.06.2016 se
uskutečnila e-aukce.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.
Odůvodnění:
E-aukce na komoditu zemní plyn skončila na ceně 449 Kč/MWh - v I. pololetí byla částka 602 Kč.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 350- 14954/16
RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností CONTE spol. s.r.o., se sídlem Ovocný
trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČO: 00565342, na období ode dne 01.07.2016 do dne 31.12.2016, ve znění přílohy č. RM 350 7/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 350 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

7.6 Zadání úkolů souvisejících se Zápisy ze zasedání OV Spy a Vrchoviny, které postoupila RM 349 TAJ k
vyřízení – průběžná informace pro radní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/6 - Flash Příloha: RM 350 - 7/6 - Flash

RM k řešení podnětů a požadavků uvedených v zápisech ze zasedání OV zadává pravidelně TAJ úkol projednat
jednotlivé návrhy a požadavky s odbornými útvary na PVO, operativní záležitosti řešit přímo, tj. v součinnosti s
předsedou OV a věci, které musí schvalovat a rozhodovat RM, připravit a předložit jí je vč. návrhu usnesení. TAJ nyní
předkládá RM informaci o úkolech zadaných na PVO, která tyto záležitosti řešila - viz příloha č. RM 350 - 7/6.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 350- 14955/16
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 350 - 7/6 informace TAJ o zadání úkolů odborným útvarům MěÚ souvisejících s
podněty ze Zápisů ze zasedání OV Spy (zápis č. 5) a OV Vrchoviny (zápis č. 2), které postoupila RM 349 TAJ k vyřízení.
RM 350 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Žádost o možnost prezentovat činnost a připravované akce společnosti Akademické týdny o.p.s.
(PŘÍCHOD NA JEDNÁNÍ RM V 16:00 HODIN)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/7 - Flash Příloha: RM 350 - 7/7 - Flash

Pan Ing. Julius Kahanec, ředitel společnosti Akademické týdny o. p. s. žádá RM o možnost prezentovat činnost a
připravované akce společnosti Akademické týdny o.p.s. pro letošní rok. Město Nové Město nad Metují je klíčovým
partnerem, a proto by rád RM informoval o stavu příprav Akademických týdnů 2016. Žádost viz příloha č. RM 350 - 7/7.
K rozhodnutí:
Projednat prezentovanou činnosti a připravované akce společnosti Akademické týdny o. p. s.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Pan Ing. Kahanec, ředitel společnosti Akademické týdny o.p.s. - příchod v 15:57 hodin - v prvé řadě poděkoval RM za
finanční příspěvek pro rok 2016 a uvedl, že i letos budou na Akademických týdnech přednášet špičky ve svých
oborech + konkretizoval jednotlivé přednášející a další doprovodné programové body. Uvedl, že účast na Pavlátově
louce je vysoká, stále stoupá, přednáškový stan ale má dostatečné kapacity. Celý týden bude zase přednášky natáčet
TV Noe. Jedná se o nejsledovanější pořad této TV, která uvádí přednášky z Akademických týdnů po celý rok. OŠKS připomenutí žádosti o zapůjčení pódia - TS mají zde podmínku odvozu a dovozu svépomocí žadatele. Ing. Kahanec ano, jsou schopni si to zařídit. Dále uvedl, že by ještě potřebovali zapůjčit odpadkové koše s víkem a stojany na kola.
OŠKS - stojany na kola TS nemají, odpadkové koše k žádosti připojíme a TS je zapůjčí. Dotaz MST, zda Ing. Kahanec
zamýšlel přemístit např. jednu přednášku do města (na Husovo náměstí, do Kina 70 apod.). Ing. Kahanec - zvažoval
to, ale Pavlátova louka je pro "otevřené" přednášky ideální i za nepříznivého počasí. Některé doprovodné akce se
snaží pořádat i mimo Pavlátovu louku, např. koncert Schola Gregoriana Pragensis se koná v kostele, ale budou i
nadále přemýšlet nad tím, jak některé akce konat uvnitř města. Radní poděkovali za prezentaci a popřáli úspěšný
průběh dalšího ročníku "Týdnů".
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 350- 14956/16
RM bere na vědomí prezentaci ředitele společnosti Akademické týdny o. p. s., pana Ing. Juliuse Kahance, o činnosti a
připravovaných akcích této společnosti na rok 2016 a o programu Akademických týdnů 2016.
RM 350 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

7.8 Žádost o zapůjčení pódiových dílů pro akci "Akademické týdny 2016"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/8 - Flash Příloha: RM 350 - 7/8 - Flash

Ředitel Akademické týdny o.p.s., pan Ing. Julius Kahanec, žádá RM o souhlas se zapůjčením pódiových dílů (12 ks)
pro letošní Akademické týdny, které se uskuteční ve dnech 29.07. - 06.08.2016 na Pavlátově louce v Novém Městě
nad Metují. Žádost viz příloha č. RM 350 - 7/8.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Akademické týdny o.p.s. + ne/souhlasit se zapůjčením pódiových dílů.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Předpokládám, že to RM schválí. Mám podmínku, že si naloží a odvezou sami a poté sami vrátí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" u předchozího bodu č. 7/7. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 350- 14957/16,
(uložen úkol číslo 21400).
RM souhlasí se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) a odpadkových košů pro letošní Akademické týdny, které se uskuteční ve
dnech 29.07. - 06.08.2016 na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují s podmínkou, že si pořadatel akce zajistí odvoz
zapůjčeného materiálu a jeho vrácení po skončení akce zpět do TS.
RM 350 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 29.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Podnět p. V. K. ve věci přestupku před tělocvičnou "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/9 - Flash Příloha: RM 350 - 7/9 - Flash

Podnět p. V. K. ve věci přestupku před tělocvičnou "ZŠ Malecí" a odpověď MP na tento podnět. Podrobnosti viz
příloha č. RM 350 - 7/9.
K rozhodnutí:
Projednat podnět p. V. K. a odpověď MP na tento podnět.
Odůvodnění:
Vyjádření MP - viz příloha č. RM 350 - 7/9.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 350- 14958/16
RM bere na vědomí podnět p. V. K. ve věci přestupku před tělocvičnou "ZŠ Malecí" a odpověď MP na tento podnět.
RM 350 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/10 - Flash Příloha: RM 350 - 7/10 - Flash

Společnost Teplo Hranice s.r.o., Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 29460450, vyjádřila zájem o
koupi celé společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. případně jejího podílu. Podrobnosti viz příloha č. RM
350 - 7/10.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí nabídku společnosti Teplo Hranice s.r.o. na koupi společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. +
písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Komentáře se k tomuto bodu ujal MST, vysvětlil aspekty a rozdíly mezi postupem, když je poptáván zájemce ve
veřejné soutěži, nebo když je jednáno s jedním konkrétním zájemcem, toto bylo diskutováno i na zasedání ZM.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 350- 14959/16,
(uložen úkol číslo 21401).
RM bere na vědomí nabídku společnosti Teplo Hranice s.r.o. na koupi společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. a
ukládá ST připravit písemnou odpověď s informací o vzetí nabídky na vědomí. RM bere na vědomí informaci o postupu
obvyklém při prodeji společností, kdy je nejprve dokončeno jednání s již existujícím zájemcem a následně se případně
pokračuje v jednání se zájemci dalšími. Pouze takto je možné uskutečnit případný prodej způsobem, který byl zvolen (tj.
jednání s konkrétním zájemcem, nikoliv veřejná soutěž).
RM 350 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 23.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 350 - 20.6.2016

7.11 Návrh železničního jízdního řádu 2016/2017
Zdroj. dokum.: RM 350 - 7/11 - Flash Příloha: RM 350 - 7/11 - Flash

Identifikace:

Krajský úřad KHK zaslal městu návrh železničního jízdního řádu 2016/2017 v Královéhradeckém kraji. Ten je zaslán
městu k prostudování a zaslání připomínek. Připomínky je třeba zaslat nejpozději do dne 18.07.2016. Návrh JŘ viz
příloha č. RM 350 - 7/11.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí návrh JŘ a formulovat případné připomínky.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - v krátkosti seznámil radní s projednávanou záležitostí a konkrétním návrhem na úpravu.
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 350- 14960/16,
(uložen úkol číslo 21402).
RM bere na vědomí návrh železničního jízdního řádu 2016/2017. RM požaduje uspíšení vlaku OS 5120 s odjezdem v 05:17
hodin z Nového Města nad Metují cca o 10 minut z důvodu vytvoření návaznosti ve Václavicích na vlak OS 5141 do Starkoče
pro denně dojíždějící cestující z Nového Města nad Metují do Trutnova. RM ukládá OSÚ zaslat tuto připomínku ve dané lhůtě
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
RM 350 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 350:

17:55

Příští porada bude: RM 351, 4.7.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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