Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 403
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 403 (ve volebním období 97. zasedání) ze dne: 29.8.2018
kancelář starosty
od 14:30 hodin
Účast na jednání RM 403 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
Hosté:
1
2
3
4
5
6

Zdeněk Kábrt
Jiří Bejr
Mgr. Jana Balcarová
Mgr. Denisa Plšková
Michaela Mináriková
Bc. Dita Kroupová

7
8

Miroslav Kosek
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:30
19:30
místostarosta (Město)
14:30
19:30
radní (Rada města)
14:30
19:30
radní (Rada města)
14:30
19:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
14:30
19:30
radní (Rada města)
14:30
19:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
14:30
19:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:30
19:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:30
14:34
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:36
15:22
města)
architekt (Architekt)
14:52
15:19

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

velitel HASIČI Nové Město nad Metují
zástupce velitele JSDH
ředitelka MSSS Oáza
vedoucí OSV
referentka OŠKS (OF)
referentka OMP, tajemnice Komise
názvoslovné
ředitel PNT s.r.o.
PRAV

Částečná
Částečná

15:20
15:20
15:37
15:37
16:15
16:57

15:34
15:34
16:09
16:09
16:55
17:33

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

17:33
17:33

18:40
18:40

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 403 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 403
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 403 (ve volebním období 97. zasedání) ze dne: 29.8.2018
kancelář starosty
od 14:30 hodin
Program:
Účast na jednání RM 403 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
Hosté:
1
2
3
4
5
6

Zdeněk Kábrt
Jiří Bejr
Mgr. Jana Balcarová
Mgr. Denisa Plšková
Michaela Mináriková
Bc. Dita Kroupová

7
8

Miroslav Kosek
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:30
19:30
místostarosta (Město)
14:30
19:30
radní (Rada města)
14:30
19:30
radní (Rada města)
14:30
19:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
14:30
19:30
radní (Rada města)
14:30
19:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
14:30
19:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:30
19:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:30
14:34
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:36
15:22
města)
architekt (Architekt)
14:52
15:19
velitel HASIČI Nové Město nad Metují
zástupce velitele JSDH
ředitelka MSSS Oáza
vedoucí OSV
referentka OŠKS (OF)
referentka OMP, tajemnice Komise
názvoslovné
ředitel PNT s.r.o.
PRAV

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

15:20
15:20
15:37
15:37
16:15
16:57

15:34
15:34
16:09
16:09
16:55
17:33

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

17:33
17:33

18:40
18:40

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 403 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 402) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 402 ze dne 13.8.2018 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 403
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 360- 15390/16

Věc : Prověření možnosti zajištění sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí - úkol z
PVO

21 873 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
20.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

22.8.2018 Plnění:

RM projednala požadavek OV Krčín prověření možnosti zajištění repliky sošky Sv. Václava na
křížku na Žižkově náměstí. RM na základě informací z ORM o možnostech řešení ukládá OMM
zařadit tuto záležitost do zásobníku investičních akcí a podle vývoje rozpočtu města Nové Město
nad Metují se k tomu případně v průběhu roku 2017 vrátit s tím, že by akce mohla být řešena v
návaznosti na chystanou rekonstrukci komunikace na Žižkově náměstí. .
Návrh na realizaci restaurátorských prací na křížku na Žižkově náměstí na podzim 2018 bude
předložen do RM 404 včetně nákladů a návrhu RO.

Závěr: schválen nový termín: 10.9.2018 z důvodu: Návrh na realizaci restaurátorských prací na křížku
na Žižkově náměstí na podzim 2018 bude předložen do RM 404.
RM 377- 16233/17

Věc : Srovnávací tabulka intenzity dopravy ve městě 2010 - 2016

22 499 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

17.8.2018 Plnění:

14.8.2018

Garant :

MST

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

RM bere na vědomí informace, které jsou uvedeny ve srovnávací tabulce intenzity dopravy ve
městě v období 2010 - 2016, ve znění přílohy č. RM 377 - 3/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16654/18

Věc : Parkoviště a sjezd u prodejny KM Technik v ul. Havlíčkova

22 807 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
18.6.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

22.8.2018 Plnění:

RM souhlasí, aby pro vznik parkoviště u prodejny KM Technik a pro možné budoucí parkoviště
města na p. p. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují bylo postupováno dle výstupu z jednání
s p. Modráčkem, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/11. RM ukládá OMM činit takové kroky, které
povedou ke zdárné realizaci sjezdu a parkoviště u prodejny KM Technik.
Úkol probíhá. Ze strany města je splněno. P. Modráček má na stavebním úřadě podanou žádost
o společné územní a stavební povolení.

Závěr: schválen nový termín: 8.10.2018 z důvodu: P. Modráček má na stavebním úřadě podanou
žádost o společné územní a stavební povolení.
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Tisk: 4.9.2018

RM 391- 16835/18

Věc : Zápis z 6. jednání Komise názvoslovné ze dne 31.01.2018

22 949 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kroupová
13.8.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

24.8.2018 Plnění:

RM se seznámila a bere na vědomí zápis z 6. jednání Komise názvoslovné ze dne 31.01.2018
ve znění přílohy č. RM 391 - 3/8. RM ukládá Názvoslovné komisi dopracovat své návrhy tak, aby
o nich mohlo být rozhodováno v ZM ještě do konce tohoto volebního období. Vše předložit do
jednání koncepční RM v srpnu 2018 s tím, že návrhy budou doplněny o informace o možných
dopadech navrhovaných změn na vlastníky nemovitostí.
Souhrnné návrhy jsou zařazeny k projednání v programu koncepční RM 403, tj. dne 27.08.2018.
V této podobě je usnesení splněno a může být nahrazeno dalším usnesením.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16915/18

Věc : Etapizace realizace akce "Terminál Rychta"

22 993 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
23.4.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

22.8.2018 Plnění:

RM bere na vědomí návrh rozdělení realizace akce "Terminál Rychta" do etap, vč. odhadu
finančních nákladů na jednotlivé etapy ve znění přílohy č. RM 392 - 3/10. RM ukládá OMM
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 realizaci etapy č. 1, 3 a 5 dle uvedené přílohy. RM
ukládá PRAV ve spolupráci s OMM odeslat dopis k odvolacímu orgánu (KHK), který vyřizuje
odvolání k územnímu řízení na akci "Autobusový terminál Rychta a parkování v ulici Nerudova" z
důvodu porušení lhůt vyřízení tohoto odvolání dle správního řádu. RM ukládá OMM připravit a
zaslat na příslušný odbor KÚ dopis ST s urgencí vydaní rozhodnutí v rámci odvolacího řízení,
které se týká celého projektu a které již několik měsíců leží na KÚ bez nějaké odezvy, což ve
svém důsledku blokuje jakékoliv kroky vedoucí k realizaci této zásadní investiční akce.
KÚ KHK byla odeslána na MZ třetí urgentní žádost KÚ KHK o jejich vyjádření, o které byly
požádáni, k akci Terminálu Rychta. Z KÚ KHK byla na Ministerstvo zdravotnictví odeslána žádost
o vyjádření z důvodu přezkumu stanoviska Krajské hygienické stanice KHK. Podle správního
řádu KÚ KHK v současné době neběží žádné lhůty, protože je závislý na stanovisku Ministerstva
zdravotnictví. Při přípravě rozpočtu na rok 2019 bude do návrhu zařazena realizace etapy č. 1,
3 a 5 terminálu Rychta dle uvedené přílohy v RM 392.

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: Do návrhu rozpočtu bude zařazena realizace etapy
č. 1, 3 a 5 terminálu Rychta dle uvedené přílohy v RM 392. Rozpočtový seminář se koná 26.9.2018.
RM 395- 17063/18

Věc : Chodník do Klopotova - souhrn informací pro možnou realizaci

23 110 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informace o aktuálním stavu a možnostech řešení bezpečného přístupu
chodců do Klopotova. RM ukládá OMM připravit zadání PD jako investiční akci do návrhu
rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2019.
Při přípravě rozpočtu na rok 2019 bude do návrhu zařazeno zpracování PD na chodník do
Klopotova. Návrh rozpočtu bude projednáván na rozpočtovém semináři dne 26.9.2018..

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: Do návrhu rozpočtu bude zařazeno zpracování PD
na chodník do Klopotova. Návrh rozpočtu bude projednáván na rozpočtovém semináři dne 26.9.2018..
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Tisk: 4.9.2018

RM 395- 17068/18

Věc : Pomník I. a II. světové války - očištění a oprava

23 114 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM v souvislosti s výročím 100 let od založení ČR, souhlasí s provedením očištění a opravy
kulturní památky „Pomník I. a II. světové války". RM souhlasí s rozpočtovým opatřením
navýšením částky na § 3326 Místní památky o 120 tis. Kč, které bude pokryto přesunem částky z
§ 2212 Johnova ul. - oprava. RM ukládá OMM zajištění všech potřebných vyjádření k zajištění
očištění a opravy „Pomníku I. a II. světové války".
Splněno, očištění bude provedeno během září 2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17099/18

Věc : Akce k 100. výročí vzniku samostatného československého státu

23 132 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

15.8.2018 Plnění:

RM se seznámila s aktualizovaným přehledem akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku
samostatného československého státu a bere tento přehled na vědomí, ve znění přílohy č. RM
396 - 4/5. RM ukládá OŠKS nadále evidovat aktivity zaměřené na oslavu 100. výročí vzniku
samostatného československého státu a souhrnný přehled předložit do zasedání RM.
Splněno, aktualizovaný přehled akcí bude předložen do RM 404 dne 10.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17141/18

Věc : Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 23.04.2018

23 170 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

24.8.2018 Plnění:

27.8.2018

Garant :

ST

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

RM projednala a bere na vědomí zápis ze 7. jednání Komise názvoslovné ze dne 23.04.2018 ve
znění přílohy č. RM 397 - 3/19. RM na základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM vše
předložit do jednání koncepční RM v srpnu 2018 s tím, že návrhy budou doplněny o informace o
možných dopadech navrhovaných změn na vlastníky nemovitostí a dále o související úkoly pro
jednotlivé zainteresované subjekty.
Souhrnné návrhy jsou zařazeny k projednání v programu koncepční RM 403, tj. dne 27.08.2018.
V této podobě je usnesení splněno a může být nahrazeno dalším usnesením.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17220/18

Věc : VZ - Dětské hřiště náměstí 17. listopadu v Novém Městě nad Metují

23 219 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

22.8.2018 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště náměstí 17.
listopadu v Novém Městě nad Metují“ firmě B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený
Kostelec, za nabídkovou cenu 474.666,71 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený
Kostelec, ve znění přílohy č. RM 400 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO
přesun 7 tis. Kč z § 2219 - akce Stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD na § 3421 akce Dětské hřiště.
Splněno, realizace by měla proběhnout do konce září 2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 4.9.2018

RM 400- 17245/18

Věc : Vybudování velkého výtahu v MSSS Oáza

23 243 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM ukládá OMM provést výběr dodavatele na akci vybudování velkého výtahu v MSSS Oáza a
výsledek předložit RM s návrhem dalšího postupu.
Bylo provedeno zadání VŘ, dokončení VŘ 19.09.2018. Výsledek bude předložen do RM
24.09.2018.

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: Do přípravy podkladů VŘ zasáhlo období
dovolených, jak na straně OSN, tak na straně odborného poradce.
RM 400- 17249/18

Věc : Žádost o navýšení limitu počtu zaměstnanců - MSSS Oáza

23 245 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

Provede:

OSV Odbor sociálních věcí,
Poslední kontrola:
Usnesení:

22.8.2018 Plnění:

27.8.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OSV pozvat ředitelku MSSS Oáza na jednání RM 403 s tím, že ředitelka předloží RM
koncepční výhled potřeb dalšího personálního nárůstu organizace na období 2019 - 2020 a pro
stejné období i výhled předpokládaných nezbytných ivestic.
Splněno - viz bod v Kontrole úkolů na RM 403.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17261/18

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

23 256 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

21.8.2018 Plnění:

RM ukládá OMM svolat jednání u ST se žadatelkou pí Libuší Matoušovou, Johnova 310, Nové
Město nad Metují, IČO: 111 60 837, o pokračování nájmu městského pozemku stp. č. 307/2 o
výměře 114 m2, v ul. T. G. Masaryka.
Jednání proběhlo dne 15.8.2018. Bude následovat písemné vyjádření žadatelky, které bude
předloženo do RM 404.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : „Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války“ v Novém Městě nad
Metují“
Vznik
úkolu:
Termín : 27.8.2018
Garant :
23 259
30.7.2018
ST

RM 401- 17265/18

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM souhlasí se zadáním zakázky na restaurátorské práce „Rekonzervace kulturní památky
„Pomník I. a II. světové války“ v Novém Městě nad Metují“ ve výši 105.685 Kč vč. 15% DPH paní
MgA. Kateřině Čihákové Myškové, akademické sochařce a restaurátorce. RM schvaluje smlouvu
o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou, Žiželická
309/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 62704729, DIČ: CZ 7753033101, ve znění přílohy č.
RM 401 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 401- 17266/18

Věc : VZ - Zpracování PD pro provedení stavby „Stavební úpravy a doplnění chodníků v
ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“

23 260 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu zpracování PD pro
provedení stavby „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“
firmě DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, IČO: 62063600, za
nabídkovou cenu 168.190 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO navýšení částky na § 2219 - Stavební
úpravy chodníků v ul. Sokolská o 50 tis Kč, které bude pokryto přesunem částky z § 3322 Program regenerace - příspěvky na obnovu památek. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541
01 Trutnov, IČO: 62063600, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17267/18

Věc : Zrušení VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“

23 261 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla podána žádná
nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku na stavební práce. RM
schvaluje Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a Radimem Palou, Dis., Šrobárova, 527/13, Ostrava - Hrabová, IČO: 01067982, na
administraci dané veřejné zakázky, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/3, a pověřuje ST jeho
podpisem. Na základě tohoto dodatku bude organizace druhého opakování veřejné zakázky
zajištěna.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17268/18

Věc : VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují

23 262 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

24.8.2018 Plnění:

RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Vybudování
učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují" firmě KERSON
s.r.o., č. p. 80, 517 93 Dobré, za nabídkovou cenu 8.276.140,37 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou KERSON s.r.o., č. p.
80, 517 93 Dobré, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
SOD prozatím podepsána nebyla, od vítězného uchazeče byla doručeny všechny potřebné
doklady před podpisem SOD, nyní bude celá dokumentace vyvěšena v systému poskytovatele
dotace a vítězný uchazeč bude vyzván k podpisu SOD. Předpoklad konec měsíce srpna 2018.

Závěr: schválen nový termín: 10.9.2018 z důvodu: Byla shromažďovány nutné doklady před podpisem
SOD a byly učiněny úkony v souladu s podmínkami dotačního programu IROP.
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RM 401- 17269/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“

23 263 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 127/2018 na posun dokončení realizace akce
„Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“ do dne 20.09.2018, a to mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/5, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17273/18

Věc : Žádost fy Eurovia CS, a.s., o dočasný zábor pozemků města

23 266 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM souhlasí s dočasným záborem městských pozemků na p. p. č. 2050/1, 2050/3 a 2052/10 v k.
ú. Nové Město nad Metují pro stavbu "Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí Broumov" za podmínky, že bude dle technologických možností umožněn přístup do objektů
vjezdem na p. p. č. 436/6 a že bude umožněn dle technologických možností přístup pro pěší do
ul. Elektrárenská a příjezd pro provozovnu na p. p. č. 2176/11.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17275/18

Věc : Dodatek č. 2 k SOD „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“

23 268 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a fy
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, na akci
„Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“, kterým se snižuje cena díla o
138.169,23 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/11, celková cena díla tedy činí
2.282.677,77 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 401- 17276/18

Věc : Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 18.06.2018

23 269 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

24.8.2018 Plnění:

RM se seznámila a bere na vědomí zápis z 8. jednání Komise názvoslovné ze dne 18.06.2018
ve znění přílohy č. RM 401 - 3/12. RM na základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM
vše předložit do jednání koncepční RM 402, tj. dne 27.08.2018.
Souhrnné návrhy jsou zařazeny k projednání v programu koncepční RM 403, tj. dne 27.08.2018.
V této podobě je usnesení splněno a může být nahrazeno dalším usnesením.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 8 z 24

Tisk: 4.9.2018

RM 401- 17280/18

Věc : Revokace usnesení č. RM 400-17244/18, dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu ze dne
29.04.2005

23 273 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Int: OSN/722

Garant :

ST

Provede:

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

20.8.2018 Plnění:

Na základě změny rozhodnutí Úřadu práce České republiky, IČO: 72496991, nájemce
nebytových prostor v objektu č. p. 78, náměstí Republiky, revokuje RM své usnesení č. RM 40017244/18 a přijímá následující usnesení: RM na základě žádosti nájemce nebytových prostor v
objektu č. p. 78, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují, tj. Česká republika - Úřad práce
České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, IČO: 72496991, souhlasí s
realizací klimatizační jednotky do prostor hlavní haly pobočky Úřadu práce ČR v celkovém
nákladu 61.272 Kč vč. DPH s podmínkou navýšení nájemného na částku 18.765 Kč/čtvrtletí a
prováděním pravidelného servisu zařízení v rámci čl. 4, odstavce 1. nájemní smlouvy ze dne
29.04.2005. RM ukládá OSN provést výše uvedenou realizaci. RM dále v souvislosti s
navýšením nájemného schvaluje dodatek smlouvy č. 8 ve znění přílohy č. RM 401 - 4/7, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17281/18

Věc : Upozornění na závady ve střešní krytině objektu č. p. 22 - Stará škola

23 274 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Int: OSN/723

Garant :

ST

Provede:

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

20.8.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informaci stávajícího uživatele objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků (Stará
škola), Spolku Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují, o poškozené střešní krytině na
výše jmenovaném objektu a ukládá OSN informovat Spolek Krčín o vývoji prací na opravách
střechy v duchu přílohy č. RM 401 - 4/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17282/18

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu části společných prostor objektu pro umístění
telekomunikační sítě - František

23 275 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Int: OSN/724

Garant :

ST

Provede:

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

20.8.2018 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu společných prostor objektů č. p. 483-4, 467-8,
475-6 (ul. Dukelská) a č. p. 477-8, 462-3, 481-2 (ul. Československé armády) pro umístění
telekomunikačního zařízení, a to dle schváleného koncepčního řešení usnesením č. RM 40017243/18.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17283/18

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu části společných prostor objektu pro umístění
telekomunikační sítě - T. G. Masaryka

23 276 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Int: OSN/725

Garant :

ST

Provede:

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

20.8.2018 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu společných prostor objektů č. p. 44, 45, 46, 47
(ul. T. G. Masaryka) pro umístění telekomunikačního zařízení, a to dle schváleného koncepčního
řešení dle usnesení č. RM 400-17243/18.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 401- 17284/18

Věc : Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, č. p. 427

23 277 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

27.8.2018

Int: OSN/726

Garant :

ST

Provede:

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

20.8.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o výměře 22 m2, v objektu č. p. 427, ul.
Československé armády (objekt bývalých kasáren) mezi městem Nové Město nad Metují a
skupinou tří výtvarníků, tj. Bc. M. D., BcA. M. M. a p. R. R., ve znění přílohy č. RM 401 - 4/7, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17304/18

Věc : Vyhrazené parkovací místo pro ZTP/P - p. J. H.

23 289 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM projednala žádost p. J. H. o zajištění vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na
parkovišti v ul. Komenského před Městskou knihovnou. RM nesouhlasí s vybudováním
vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele, a to z toho důvodu, že jde o plochu na vysoce
vytíženém parkovišti v centru města, vyhrazením by zde zaniklo další stávající parkovací místo.
Splněno, žadatel vyrozuměn, podal odvolání doplněné o další materiály, bude projednáváno na
RM 404, 10.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17305/18

Věc : Vyhrazené parkovací místo pro ZTP - pí M. N.

23 290 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

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

22.8.2018 Plnění:

RM projednala žádost paní M. N. o vyhrazené parkovacího stání na parkovišti v ulici Husova
před č. p. 724. RM odkládá své rozhodnutí o této žádosti, protože v současnosti probíhá proces
přehodnocení a úprav pravidel pro budování vyhrazených stání pro invalidy na městských
veřejných plochách. RM ukládá OMM zjistit názor samosprávy objektu, před kterým má být
vyhrazené stání vybudováno.
Byl odeslán dopis na samosprávu. Čekáme na jejich reakci.

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: Byl odeslán dopis na samosprávu. Čekáme na
jejich reakci.
RM 402- 17312/18

Věc : Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 30.07.2018

23 297 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

24.8.2018 Plnění:

27.8.2018

Garant :

ST

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

RM se seznámila a bere na vědomí zápis z 9. jednání Komise názvoslovné ze dne 30.07.2018
ve znění přílohy č. RM 402 - 2/5. RM na základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM
vše předložit do jednání koncepční RM 402, tj. dne 27.08.2018.
Souhrnné návrhy jsou zařazeny k projednání v programu koncepční RM 403, tj. dne 27.08.2018.
V této podobě je usnesení splněno a může být nahrazeno dalším usnesením.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 403 - 29.8.2018

Kontrola úkolů

15:00

ST

1.1 Plnění úkolu č. 23128, usnesení č. RM 396-17093/18 - Plán obnovy techniky a věcného vybavení na
roky 2019 - 2024
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 1/1 - Flash Příloha: RM 403 - 1/1 - Flash

Na základě splatného úkolu č. 23128 (usnesení č. RM 396-17093/18) ve znění: "RM ukládá ST zajistit ve spolupráci s
JSDH zpracování plánu obnovy techniky na 7 let a předložit ho RM k projednání a předběžnému schválení s tím, že v
duchu tohoto Plánu pak budou zařazovány návrhy na obnovu techniky do jednotlivých rozpočtů města." předkládá
velitel HASIČI Nové Město nad Metují, p. Zdeněk Kábrt, zpracovaný Plán obnovy techniky a věcného vybavení na
roky 2019 - 2024 JSDH Nové Město nad Metují. Podrobnosti viz příloha č. RM 403 - 1/1. Z. Kábrt je přizván do jednání
RM 403.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí Plán obnovy techniky a věcného vybavení na roky 2019 - 2024 JSDH Nové Město nad
Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V obsáhlé diskusi přítomných byla projednávána otázka dotací, které by v budoucnu přicházely v úvahu na nákup a
obnovu techniky pro JSDH. Velitel JSDH vysvětlil problematiku dotací od HZS Královéhradeckého kraje, MST doplnil
o informace související s dotačními podmínkami podpory pro hasiče z prostředků MAS. Radní vyslovili přesvědčení,
že navržený Plán obnovy techniky a věcného vybavení pro JSDH by měl být pro město v budoucnu rozpočtově
zvládnutelný, ale bude nezbytné, důsledně sledovat a pak i využít možností dotací a případně i jiných externích
finančních zdrojů. Pan Z. Kábrt odpověděl i na dotazy radních, které se týkaly využití staré techniky v případech, když
dojde k jejímu nahrazení technikou novou - dle navrženého Plánu obnovy. V závěru pak bylo diskutováno o tom, jak
budou jednotlivé požadavky z Plánu uplatňovány v rámci projednávání rozpočtu v jednotlivých letech. Schválený plán
obnovy bude přikládán k požadavkům jako příloha.
K čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 403- 17328/18,
(uložen úkol číslo 23305).
RM projednala ve znění přílohy č. RM 403 - 1/1 Plán obnovy techniky a věcného vybavení na roky 2019 - 2024 pro JSDH
Nové Město nad Metují a ukládá JSDH dle tohoto plánu postupovat při jednáních o rozpočtu na jednotlivé roky.
RM 403 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

1.2 Žádost o navýšení limitu počtu zaměstnanců - MSSS Oáza (viz usnesení č. RM 400-17249/18, bod 5/4)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 1/2 - Flash Příloha: RM 403 - 1/2 - Flash

Ředitelka MSSS Oáza požádala RM 400 o navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 o 0,5 úvazku
pečovatelskou službu. Důvodem je navýšení počtu klientů, kteří potřebují komplexnější pečovatelskou službu.
Navýšení počtu zaměstnanců nebude mít vliv na limit mzdových prostředků, ty budou pokryty z vlastních zdrojů
organizace.
Na to RM reagovala usnesením č. RM 400 - 17249/18: "RM ukládá OSV pozvat ředitelku MSSS Oáza na jednání RM
403 s tím, že ředitelka předloží RM koncepční výhled potřeb dalšího personálního nárůstu organizace na období
2019 - 2020 a pro stejné období i výhled předpokládaných nezbytných investic." Ředitelka je přizvána do jednání RM
403, kam předkládá požadované podklady. Odůvodnění navýšení a přehledová tabulka viz přílohy č. RM 403 - 1/2.
K rozhodnutí:
Projednat předložený koncepční výhled potřeb dalšího personálního nárůstu organizace na období 2019 - 2020 a pro
stejné období i výhled předpokládaných nezbytných investic. Schválit navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2018
MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí

Ing. Maur vznesl několik dotazů k předloženým údajům v tabulkách. Na vše odpověděla a nejasnosti vysvětlila
ředitelka MSSS Oáza, paní Mgr. Jana Balcarová. Debata se týkala především personálních a ekonomických oblastí
činnosti zajišťovaných MSSS Oáza.
K čl. 1. 2 USNESENÍ č. RM 403- 17329/18,
(uložen úkol číslo 23306).
RM projednala předložený koncepční výhled potřeb MSSS Oáza v oblasti dalšího personálního nárůstu organizace na období
2019 - 2020 a pro stejné období i výhled předpokládaných nezbytných investic. RM schvaluje navýšení limitu počtu
zaměstnanců na rok 2018 pro Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují z 61 na 62 a přepočteného
počtu zaměstnanců z 55 na 55,5.
RM 403 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 403 - 29.8.2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2018 - 2022

15:45

MST

2.1 Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2018 - 2022
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 2/1 - Flash Příloha: RM 403 - 2/1 - Flash

RM je předkládán koncepční materiál Návrh Koncepce rozvoje cestovního ruchu města 2018 - 2022 a zároveň je
radním předložen souhrn základních koncepčních otázek k dané oblasti a materiálu. Podrobnosti viz přílohy č. RM
403 - 2/1.
K rozhodnutí:
Odpověď na předložené koncepční otázky, projednat a případně schválit navrženou Koncepci a zadat další návazné
úkoly.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 403 - 2/1.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Michaela Mináriková referentka Oddělení školství, kultury a sportu

M. Mináriková z OŠKS v rámci připravené prezentace seznámila radní s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu 2018 2022, kterou ve spolupráci s MST připravila. V rámci navazující diskuse pak zazněly dotazy a podněty radních. Ing.
Maur apeloval především na nezbytnost převodu koncepčních záměrů do konkrétních kroků. Vymezil klíčové cíle - tj.
1/ Komplexnost nabídky; 2/ Celoroční aktivita v oblasti nabídky možností cestovního ruchu; 3/ Koordinace aktivit v
oblasti cestovního ruchu ve městě. Z konkrétních věcí se pak radní shodli v tom, že je třeba hledat cesty k tomu, jak
rozšířit možnosti zážitkové turistiky ve městě. Tyto závěry byly zapracovány do usnesení.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 403- 17330/18,
(uložen úkol číslo 23307).
RM projednala a schvaluje návrh Koncepce rozvoje cestovního ruchu města 2018 - 2022. RM ukládá MST zajistit ve
spolupráci s OŠKS postupnou realizaci Koncepce rozvoje cestovního ruchu pro období 2018-2022. RM ukládá OŠKS
prioritně nadefinovat a vyhledat prvky podpory rozvoje cestovního ruchu v oblasti zážitkové turistiky.
RM 403 Schvaluje.
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Odpovídá: MST, Provede: OF, Termín: 31.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 403 - 29.8.2018

Podněty a návrhy Názvoslovné komise

16:00

OMM

3.1 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - úpravy v registru RÚIAN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 3/1 - Flash Příloha: RM 403 - 3/1 - Flash

RM jsou znovu předloženy zápisy č. 5 až 9 z jednání Komise názvoslovné. Je tak učiněno v duchu usnesení RM k
jednotlivým předkládaným zápisům v průběhu roku 2018, kdy k nim RM opakovaně přijímala toto usnesení: "RM se
seznámila a bere na vědomí zápis č. … z jednání Komise názvoslovné ze dne …... ve znění přílohy č. ……... RM na
základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM vše předložit do jednání koncepční RM 403, tj. dne
27.08.2018."
Jedná se o obsáhlý koncepční materiál, který se týká několika oblastí souvisejících s pojmenováním ulic a lokalit ve
městě. Návrhy a náměty předkládané v jednotlivých zápisech lze shrnout do třech oblastí:
1/ Opravy chyb zjištěných v registru RÚIAN;
2/ Nové názvy ulic nebo lokalit tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak pojmenovaná a nejsou v ní zatím žádné
nemovitosti s konkrétní adresou;
3/ Návrhy změn existujících názvů ulic a lokalit. Týká se ulic, kde již existují nemovitosti s konkrétní dosavadní
adresou. Oblasti 2 a 3 jsou rozpracovány v bodech 3/2 a 3/3.
Další podněty a upozornění komise vyplývající ze zápisů jsou pak shrnuty bodě 3/4.
Do tohoto bodu 3/1 jsou tedy zařazeny opravy chyb zjištěných v registru RÚIAN. Komise zahájila kontrolu údajů v
tomto registru již závěru roku 2017 (viz zápis č. 5) a dále pak v kontrole pokračovala v průběhu roku 2017 (viz zápisy
č. 6 - 9). Kontrola se týkala pojmenování ulic v mapách a RÚIAN(u), které jí byly předloženy v podkladech. Této
problematiky se týká příloha č. RM 403 - 3/1 - A, tj. Textový seznam navrhovaných úprav s vysvětlivkami a příloha č.
RM 403 - 3/1 - B, tj. Mapa s vyznačením úprav v RÚIAN(u).
K rozhodnutí:
Projednat a případně hlasováním doporučit ZM, zda schválit či neschválit návrhy uvedené v přílohách č. RM 403 3/1 - A a B.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 403 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

ST navrhnul na dnešním jednání RM projednat a schválit pouze body 3/1 a 3/2 a body 3/3 a 3/4 přesunout k
projednání až do nové RM a ZM po komunálních volbách. Bližší komentář podali radním: Bc. Kroupová, Ing. Prouza a
TAJ. Po diskusi radní odsouhlasili usnesení k tomuto bodu ve znění upravené přílohy, tzn., že do mapy v příloze i do
textové části přílohy bude dopracována linie ulice Kaštánky. Zajistí to Bc. Kroupová z OMP. O všech úpravách bude
souhrnně hlasovat zářijové ZM.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 403- 17331/18,
(uložen úkol číslo 23308).
RM projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají oprav chyb a nedostatků zjištěných v registru
RÚIAN. RM doporučuje ZM schválit tyto úpravy pro registr RÚIAN, ve znění upravené přílohy č. RM 403 - 3/1 - A a B.
RM 403 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 403 - 29.8.2018

3.2 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic nebo lokalit bez nemovitostí s č. p.
Identifikace:
RM jsou znovu předloženy zápisy č. 5 až 9 z jednání Komise názvoslovné. Je tak učiněno v duchu usnesení RM k
jednotlivým předkládaným zápisům v průběhu roku 2018, kdy k nim RM opakovaně přijímala toto usnesení: "RM se
seznámila a bere na vědomí zápis č. … z jednání Komise názvoslovné ze dne …... ve znění přílohy č. ……... RM na
základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM vše předložit do jednání koncepční RM 403, tj. dne
27.08.2018."
Jedná se o obsáhlý koncepční materiál, který se týká několika oblastí souvisejících s pojmenováním ulic a lokalit ve
městě. Návrhy a náměty předkládané v jednotlivých zápisech lze shrnout do třech oblastí: 1/ Opravy chyb zjištěných v
registru RUIAN; 2/ Nové názvy ulic nebo lokalit tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak pojmenovaná a nejsou v
ní zatím žádné nemovitosti s konkrétní adresou; 3/ Návrhy změn existujících názvů ulic a lokalit. Týká se ulic, kde již
existují nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou. Oblasti 1 a 3 jsou rozpracovány v bodech 3/1 a 3/3.
Do tohoto bodu 3/2 jsou tedy zařazeny nové názvy ulic nebo lokalit tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak
pojmenovaná a nejsou v ní zatím žádné nemovitosti s konkrétní adresou, (tzn., že nikdo si nebude muset adresu
bydliště či umístění nemovitosti měnit). Konkrétně se to týká:
I. Javůrky - lokalita k výstavbě směrem k Vrchovinám. Tento název je již používán jako „pracovní“ vlastníkem
pozemků, komise doporučuje schválit nový název ulice „Javůrky“ - viz zápis č. 6 + jeho přílohy.
II. Ulice za bankami podél garáží (odbočka z ul. Sokolské) nemá název, navrženo pojmenovat jako „Klášterní“ - viz
zápis č. 6 + jeho přílohy.
III. Pavlátova louka - pojmenovat ulici vedoucí k chatové osadě. Vzhledem ke změně nájemce tohoto městského
objektu je vhodná doba pro pojmenování, tento název je již používán pro louku s objekty - viz zápis č. 8 + jeho přílohy.
IV. Lokalita zahrádek (zahrádkářská kolonie) ve směru od sokolovny k Peklu je nazývána „Bobeček“. Bylo zjištěno, že
objekty (chaty) pod silnicí směrem k řece i 2 odbočky k zahradám nesou v evidenci adresu Sokolská (ulice s tímto
názvem pokračuje od sokolovny až k Liščí boudě). Komise z důvodu zachování pomístních názvu doporučuje schválit
nový název a navrhuje dvě varianty:
a) jednotlivé odbočky k zahradám pojmenovat samostatně:
- Na Bobečku
- Ke Staré plovárně
- K Hadince
b) pojmenovat celou oblast jednotným názvem „Na Bobečku“
Viz zápis č. 8 + jeho přílohy.
V. Pojmenovat ulici ve Spech, vedoucí od křižovatky u hřbitova směrem k obci Vršovka (nyní bez názvu a bez staveb pouze chatka) - navržen název „Vršovská“ - viz zápis č. 9 + jeho přílohy.
K rozhodnutí:
Projednat a případně hlasováním doporučit ZM zda schválit či neschválit návrhy uvedené v přílohách č. RM 403 - 3/1.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 403 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Komentář podal radním TAJ a Bc. Kroupová. Další diskutující: Ing. Pozděna a Ing. Prouza, který v souvislosti s
návrhem ST, přesunout body 3/3 a 3/4 k projednání až v nově zvolených RM a ZM, předložil návrh na přesun
některých návrhů z bodu 3/3 do tohoto bodu 3/2. Konkrétně se jednalo o nové názvy ulic Březinky, Na Baště nebo U
Špýcharu a Obora. Navíc navrhl ještě do tohoto bodu zařadit zavedení názvu ulice Spojovací (areál bývalých
kasáren), což už dříve RM předběžně schválila, ale do ZM to mělo být předloženo až v souvislosti s projektováním
zástavby v této lokalitě. Na to navázala diskuse se závěrem, že tyto doplňující návrhy budou Ing. Prouzou předloženy
do příští RM, která se bude konat dne 10.09.2018.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 403- 17332/18,
(uložen úkol číslo 23309).
RM projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic nebo lokalit tam, kde fakticky
ulice existuje, ale není nijak pojmenovaná a nejsou v ní zatím žádné nemovitosti s konkrétní adresou. RM doporučuje ZM
schválit tyto navržené nové názvy ve znění příloh č. RM 403 - 3/1:
I. Javůrky - lokalita k výstavbě směrem k Vrchovinám.
II. Klášterní - ulice za bankami podél garáží (odbočka z ul. Sokolské).
III. Pavlátova louka - ulice vedoucí od ulice Rezecké k LDT Pavlátova louka.
IV. Na Bobečku - lokalita zahrádek (zahrádkářská kolonie) ve směru od sokolovny k Peklu.
V. Vršovská - ulice ve Spech, vedoucí od křižovatky u hřbitova směrem k obci Vršovka.
RM 403 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 403 - 29.8.2018

3.3 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic nebo lokalit, kde jsou nemovitosti s č. p. částečný přesun do RM 404
Identifikace:
RM jsou znovu předloženy zápisy č. 5 až 9 z jednání Komise názvoslovné. Je tak učiněno v duchu usnesení RM k
jednotlivým předkládaným zápisům v průběhu roku 2018, kdy k nim RM opakovaně přijímala toto usnesení: "RM se
seznámila a bere na vědomí zápis č. … z jednání Komise názvoslovné ze dne …... ve znění přílohy č. ……... RM na
základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM vše předložit do jednání koncepční RM 403, tj. dne
27.08.2018."
Jedná se o obsáhlý koncepční materiál, který se týká několika oblastí souvisejících s pojmenováním ulic a lokalit ve
městě. Návrhy a náměty předkládané v jednotlivých zápisech lze shrnout do třech oblastí: 1/ Opravy chyb zjištěných v
registru RUIAN; 2/ Nové názvy ulic nebo lokalit tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak pojmenovaná a nejsou v
ní zatím žádné nemovitosti s konkrétní adresou; 3/ Návrhy změn existujících názvů ulic a lokalit. Týká se ulic, kde již
existují nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou. Oblasti 1 a 2 jsou rozpracovány v bodech 3/1 a 3/2.
Do tohoto bodu 3/2 jsou tedy zařazeny návrhy změn existujících názvů ulic a lokalit. Týká se to ulic, kde již existují
nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou (bude třeba vlastníky po schválení změny vyrozumět o změně jejich
adresy, s čímž pro ně vzniknou určité budoucí úřední úkony). Konkrétně se to týká:
I. Ulice vedoucí od vinárny „U Řeháčků“ podél špýcharu k čp. 101 (tzv. „zahradní domek“), v minulosti byla chybně
označena jako ul. Českých legií (přestože ulice je odbočkou z ul. náměstí Republiky). Vzhledem k tomu, že domek je
nyní přestavován a nejsou zde obyvatelé (pouze „papírové“ trvalé bydliště jednoho ze spoluvlastníků objektu), je
vhodná doba pro nápravu. Komise doporučuje schválit nový název a navrhuje dvě varianty: a) „U Špýcharu“ - odkaz
na stavbu, která je místním známá a mohou se orientovat; b) „Na Baště“ - historický název pocházející z 19. století
(viz příloha „výňatek“) - viz zápis č. 6 + jeho přílohy.
II. Ulice Generála Klapálka je chybně pojmenována v části u nádraží, neboť část této ulice je vedena jako Nádražní
(týká se budovy nádraží čp. 127, drážního domku čp. 126 a objektu čp. 158). Jedná se dle názoru komise o fatální
pochybení (dnes již nedohledatelné) z doby, kdy se měnil původní předlistopadový název. Záměrem předkladatelů
tehdy bylo pojmenovat ulici názvem Generála Klapálka v celé její délce od křižovatky s ul. Havlíčkova až ke
„stavostrojskému“ mostu. Tomu např. dosvědčuje to, že na budově nádraží je umístěna pamětní deska této osobnosti
našich dějin, takto to bylo také tehdy schváleno. Tuto skutečnost dále podporuje i zjištění, že je v této ulici na rohu
umístěna uliční tabule se správným názvem „Generála Klapálka“. Do systému RÚIAN, vedeném na OVRR, se dostala
chyba, jíž nikdo neopravil, bohužel při zápisu bydliště vychází příslušný odbor (evidence obyvatel) z tohoto systému a
proto byly objektům (nádraží, bývalá vrátnice) a obyvatelům v čp. 126 a 127 přiřazeny chybné údaje. Vzhledem k
těmto skutečnostem Komise navrhuje uvést pojmenování do souladu a provést tuto změnu, která po schválení v ZM
by pak byla zapracována i do RÚIAN(u) - viz zápis č. 6 + jeho přílohy.
III. Lokalita Březinky - velký obytný dům čp. 1518 (uprostřed lokality zvané „Březinky“ - louka vedle bývalých kasáren)
nese nelogický název ulice - Družební. Doporučeno zachovat užívaný název oblasti tím, že bude pojmenována v této
lokalitě nová ulice. Vzhledem k probíhající výstavbě nového BD a další výstavbě plánované, doporučuje Komise
schválit nový název ulice „Březinky“- viz zápis č. 7 + jeho přílohy.
IV. K Cihelně - ulice vedoucí k objektu bývalé cihelny není pojmenována. Dům, který se zde nachází, má v adrese
uvedenou ulici „Cihelna“, což je ulice sice v blízkosti, ale s touto zcela nesouvisející. Komise navrhuje nově
pojmenovat ulici názvem „K Cihelně“ - viz zápis č. 8 + jeho přílohy.
V. Jedna z odboček ulice Na Kopci k čp. 405, 406 a 216 v Krčíně byla v minulosti pojmenována historickým,
pomístním názvem „V Písníku“. Přestože byl název v minulosti schválen a na náklady města vyrobená tabule
následně umístěna na zeď rohového domu čp. 169, nějakým způsobem nedošlo ke změně pojmenování v systému
ulic (nepodařilo se dohledat). Komise se jednomyslně shodla, že je třeba tuto chybu napravit a doporučuje schválit
změnu názvu této ulice z „Na Kopci“ na ul. „V Písníku“ - viz zápis č. 8 + jeho přílohy.
VI. Odbočky z ulice Na Kopci nesou název hlavní ulice (cca 7 odboček), členové jsou názoru, že by bylo žádoucí řešit
i jejich jednotlivé pojmenování, neboť jasné a smysluplné názvy jsou nezbytnou součástí komunikačního systému.
Proto zpracovali návrh, který byl předložen OV Krčín, jenž však nesouhlasil z důvodu, že je název Na Kopci užíván již
od 19. století, odbočky vedou vždy jen k několika domům a k žádným zmatkům v orientaci nedochází. Protože návrh
Komise vychází z historických pojmenování a Komise je přesvědčena, že by neměly vymizet, navíc v lokalitě je
plánována výstavba a i v jiných lokalitách jsou pojmenovány ulice, i když vedou jen k několika objektům, doporučuje k
projednání a příp. schválení zpracovaný podklad. P. Hladík uvedl, že osobně nesouhlasí a zároveň poukázal na
nesouhlasné stanovisko OV - viz zápis č. 8 + jeho přílohy.
VII. Prostor před sokolovnou (křižovatka) nesl v minulosti název „Tyršovo náměstí“ - doposud je na označení
sokolovny spolu s čp. tento název uveden. Komisi se nepodařilo dohledat, že by v minulosti došlo ke zrušení názvu,
proto navrhuje název opět oficiálně zavést (změna se týká v podstatě pouze samotného objektu sokolovny) - viz zápis
č. 8 + jeho přílohy.
VIII. Pojmenovat ve Spech odbočku z hl. silnice k oboře (dům čp. 48) - navržen název „Obora“ - viz zápis č. 8 + jeho
přílohy.
IX. Pojmenovat ulici vedoucí od křižovatky u čp. 1 (bývalá hospoda) k vodojemu) - Komisí navržen název „Tumlířova“.
Odůvodnění: Jaroslav Tumlíř (nar. 1902 Spy, zemř. 1977 Praha), syn řídícího učitele působícího do r. 1914 ve Spech;
herec, dramaturg pražských divadel a mimopražských divadel, v letech 1929-1948 knihovník Ústřední knihovny hl. m.
Prahy (přispěl k vybudování divadelního oddělení). Divadelní referent a kritik v kulturním týdeníku Praha v týdnu, kam
přispíval svými referáty o divadle a filmu. (1940-1944). Po druhé světové válce působil jako dramaturg divadel:
Divadlo města Žižkova, Divadlo S. K. Neumanna v Libni (1948-1950). Na hřbitově ve Spech uloženy ostatky 3
zástupců rodiny (František, Jaroslav a jeho syn Pavel, zemř. 2015 - redaktor Českého rozhlasu) - viz zápis č. 8 + jeho
přílohy.
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X. Pojmenovat komunikaci vedoucí z křižovatky ulic Halínská a Nad Starčí do ulice Na Drahách. Navržen název „U
Jezírka“ - viz zápis č. 8 + jeho přílohy.
K rozhodnutí:
Projednat a případně hlasováním doporučit ZM zda schválit či neschválit návrhy uvedené v přílohách č. RM 403 - 3/1.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 403 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

ST - navrhl bod 3/3 přesunout a nechat k řešení na nově zvolených RM a ZM - viz z projednání bodu 3/1. V souvislosti
s tím, že při projednání bodu 3/2 navrhnul Ing. Prouza projednat alespoň část návrhů předložených v bodě 3/3 bylo
ujednáno, že tyto návrhy budou předloženy v samostatném bodě na dalším jednání RM 404, ostatní návrhy z tohoto
bodu se pak přesouvají do projednání až v nově zvolených RM a ZM po komunálních volbách.
V RM 404 tak budou předloženy k projednání pouze tyto návrhy: 1/ Ulice vedoucí od vinárny „U Řeháčků“ podél
špýcharu k čp. 101 (tzv. „zahradní domek“), v minulosti byla chybně označena jako ul. Českých legií (přestože ulice je
odbočkou z ul. náměstí Republiky). Vzhledem k tomu, že domek je nyní přestavován a nejsou zde obyvatelé (pouze
„papírové“ trvalé bydliště jednoho ze spoluvlastníků objektu), je vhodná doba pro nápravu. Komise doporučila schválit
nový název a navrhla dvě varianty: a) „U Špýcharu“ - odkaz na stavbu, která je místním známá a mohou se orientovat;
b) „Na Baště“ - historický název pocházející z 19. století.
2/ Lokalita Březinky - velký obytný dům čp. 1518 (uprostřed lokality zvané „Březinky“ - louka vedle bývalých kasáren)
nese nelogický název ulice - Družební. Doporučeno zachovat užívaný název oblasti tím, že bude pojmenována v této
lokalitě nová ulice. Vzhledem k probíhající výstavbě nového BD a další výstavbě plánované, doporučila Komise
schválit nový název ulice „Březinky“.
3/ Pojmenovat ve Spech odbočku z hl. silnice k oboře (dům čp. 48) - navržen název „Obora“.
Mimo záležitosti navržené v rámci bodu 3/3 pak ještě předložit na příští RM 404 zavedení názvu ulice Spojovací (areál
bývalých kasáren), což už dříve RM předběžně schválila, ale do ZM to mělo být předloženo až v souvislosti s
projektováním zástavby v této lokalitě, tzn., že na projektování nečekat a nechat to v zářijovém ZM schválit.
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3.4 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - další podněty - označení domů a ulic
Identifikace:
RM jsou znovu předloženy zápisy č. 5 až 9 z jednání Komise názvoslovné. Je tak učiněno v duchu usnesení RM k
jednotlivým předkládaným zápisům v průběhu roku 2018, kdy k nim RM opakovaně přijímala toto usnesení: "RM se
seznámila a bere na vědomí zápis č. … z jednání Komise názvoslovné ze dne …... ve znění přílohy č. ……... RM na
základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM vše předložit do jednání koncepční RM 403, tj. dne
27.08.2018."
Jedná se o obsáhlý koncepční materiál, který se týká několika oblastí souvisejících s pojmenováním ulic a lokalit ve
městě. Kromě konkrétních návrhů na úpravy, opravy a změny v registru RÚIAN či nových názvů ulic, komise vyzvala
RM, aby se zabývala i některými dalšími aspekty, které se týkají čísel popisných a názvosloví na území města.
Konkrétně se jedná o tyto podněty:
1/ Komise doporučuje, aby se RM zabývala problematikou dodržování označení ulic a domů v souladu se zákonem č.
128/200 Sb., o obcích, v platném znění, neboť vlastníci nemovitostí označníky odstraňují a řada domů ve městě nemá
označení v souladu se zákonem, nebo chybí označení ulic a domů zcela - viz zápis č. 7 a další.
2/ Komise upozorňuje, že čísla popisná nově vznikajících budov nenesou logickou návaznost, tedy - čísla popisná
nepokračují číselnou řadou (příkladem je výstavba na Březinkách). Komise doporučuje, aby ze stran příslušných
orgánů města byla věnována řádná pozornost této problematice, tj. řádné a správné přidělování čísel popisných a
názvů ulic, v některých případech je na místě i konzultace právě s Komisí názvoslovnou.
3/ Komise upozorňuje, že nedošlo k uskutečnění návrhu pojmenovat ulice v místní části Vrchoviny a konstatuje, že
zpracovaný podklad (2012, 2014) by neměl po nutné aktualizaci zapadnout. Dle názoru většiny členů je pojmenování
ulic (nejen ve Vrchovinách) vhodné především z komunikačního hlediska, konkrétně ve Vrchovinách již není ucelená
číselná řada, a to může způsobovat komplikace. Komise doporučuje se k této problematice v budoucnosti vrátit a
návrh (i upravený) opětovně projednat (jeden z členů komise vyslovil nesouhlas z důvodu problematického způsobu
projednávání s občany této místní části na OV).
Podrobnosti viz přílohy č. RM 403 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat podněty Komise názvoslovné a případně zadat další související úkoly.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 403 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

ST - navrhl bod 3/3 přesunout a nechat k řešení na nově zvolených RM a ZM - viz z projednání bodu 3/1. Z další
diskuse vyplynulo, že je možné schválit do usnesení doporučení Komise názvoslovné označené v identifikaci bodu
jako č. 1 a č. 2. Tj.: 1/ Komise doporučuje, aby se RM zabývala problematikou dodržování označení ulic a domů v
souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, neboť vlastníci nemovitostí označníky odstraňují a
řada domů ve městě nemá označení v souladu se zákonem, nebo chybí označení ulic a domů zcela - viz zápis č. 7 a
další.
2/ Komise upozorňuje, že čísla popisná nově vznikajících budov nenesou logickou návaznost, tedy - čísla popisná
nepokračují číselnou řadou (příkladem je výstavba na Březinkách). Komise doporučuje, aby ze stran příslušných
orgánů města byla věnována řádná pozornost této problematice, tj. řádné a správné přidělování čísel popisných a
názvů ulic, v některých případech je na místě i konzultace právě s Komisí názvoslovnou.
Tyto podněty jsou pak zahrnuty v usnesení k tomuto bodu. Část 3/, která se týká Vrchovin, bude předložena k
rozhodnutí až nově zvoleným RM a ZM.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 403- 17333/18,
(uložen úkol číslo 23310).
RM projednala podněty Komise názvoslovné vyplývající z jejich zápisů č. 5 - 9. RM vyzývá OVRR k tomu, aby se zabývali
problematikou dodržování označení ulic a domů v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, neboť
vlastníci nemovitostí označníky odstraňují a řada domů ve městě nemá označení v souladu se zákonem, nebo chybí
označení ulic a domů zcela.
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3.5 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - další podněty - logická návaznost č.p.
Identifikace:
Viz předchozí bod 3/4.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 403 - 3/4.

K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 403- 17334/18,
(uložen úkol číslo 23311).
RM vyzývá OVRR, aby věnovali řádnou pozornost problematice přidělování čísel popisných a názvů ulic, tzn. dbát na řádné a
správné přidělování čísel popisných a názvů ulic. RM upozorňuje, že přidělovaná čísla popisná nově vznikajících budov
nenesou logickou návaznost, tzn., že čísla popisná nepokračují číselnou řadou (příkladem je např. výstavba na Březinkách).
RM 403 Vyzývá.

Čl 4

Odpovídá: TAJ, Provede: OVRR, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2019

16:45

MST

4.1 Harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2019
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 4/1 - Flash Příloha: RM 403 - 4/1 - Flash

Na začátku října 2018 proběhnou komunální volby a na základě jejich výsledků vznikne nová RM a ZM. Vzhledem k
tomu, že rozpočet na příští rok 2019 bude schvalován novým ZM v prosinci 2018, jeví se jako vhodné projednat již
nyní koncepční kroky a související časový harmonogram, který připraví podmínky k urychlenému zpracování návrhu
rozpočtu, který bude moci nové ZM ve „zrychleném“ režimu projednat, pozměnit či kompletně přepracovat. Proto je
předložen tento harmonogram: Příprava radničního návrhu rozpočtu - do poloviny září 2018; projednání na RM 24.09.2018; rozpočtový seminář stávajících zastupitelů - 26.09.2018.
K rozhodnutí:
Projednat návrh koncepčního postupu přípravy rozpočtu na rok 2019 + časový harmonogram a zadat související úkoly
OF a odborným útvarům.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA zastupitel Zastupitelstvo města

V rámci diskuse ST navrhnul seminář pro současné zastupitele nesvolávat, vše je teprve rozpracováno a nelze
předložit dostatečně transparentní materiály. Radní tento návrh podpořili. Shodli se, že do cca dne 08.10.2018 bude
zpracován tzv. "radniční" návrh rozpočtu, se kterým bude seznámena ještě tato RM s tím, že s ním pak bude nadále
pracováno a bude podkladem pro přípravu semináře k rozpočtu na rok 2019 pro nové zastupitele.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 403- 17335/18,
(uložen úkol číslo 23312).
RM schvaluje návrh koncepčního postupu přípravy rozpočtu na rok 2019 a související upravený časový harmonogram. RM
ukládá OF zajistit ve spolupráci s vedením města a odbornými útvary MěÚ zpracování nezbytných podkladů a předložit je do
jednání RM 406.
RM 403 Ukládá.
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Koupaliště

17:00

OMM

5.1 Koupaliště - projekty a záměry
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 5/1 - Flash Příloha: RM 403 - 5/1 - Flash

Vzhledem k opakovaným podnětům jednotlivých občanů a dále v souvislosti s chystanou peticí, požádali radní na
minulé RM 402 o zařazení problematiky záměru vybudování koupaliště v Novém Městě nad Metují na koncepční
zasedání RM 403. Radním je proto nyní předkládán přehled o záměrech - projektech, které byly v minulosti
projednávány a zvažovány, tj. vybudování standardního "velkého" koupaliště, alternativa "malého" biotopového
koupaliště, dále jsou předloženy související koncepční otázky. Veškeré existující podklady k problematice koupaliště,
které jsou na MěÚ k dispozici, jsou předloženy v přílohách č. RM 403 - 5/1.
K rozhodnutí:
Seznámit se s existujícími podklady k problematice možného budování koupaliště ve městě a případně uložit úkoly s
vazbou na rozpočet města.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

MST informoval radní o současných možnostech realizovat v budoucnu nějaký projekt výstavby nového koupaliště v
místě toho bývalého. Na to navázala obsáhlá diskuse radních o vhodnosti lokality, o podmínkách možné výstavby
biotopového koupaliště, o předpokládaných stanoviscích dotčených orgánů státní správy a o ekonomických
aspektech možné realizace.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 403- 17336/18
RM byla seznámena s veškerými podklady, které jsou na MěÚ k dispozici k problematice možného budování koupaliště ve
městě, ve znění přílohy č. RM 403 - 5/1.
RM 403 Byla seznámena.

Čl 6

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Veřejné zakázky pro dodávky tepla příspěvkovým
organizacím města

17:20

ST

6.1 Veřejné zakázky pro dodávky tepla příspěvkovým organizacím města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 6/1 - Flash Příloha: RM 403 - 6/1 - Flash

Na základě předložených podkladů v přílohách č. RM 403 - 6/1 je třeba rozhodnout o tom, jak budou zajišťovány
dodávky tepla do objektů užívaných příspěvkovými organizacemi města, tzn., zda město, jako zřizovatel, doporučí
ředitelům příspěvkových organizací soutěžit dodávky tepla prostřednictvím vypsání veřejné zakázky nebo přímým
nákupem.
K rozhodnutí:
Doporučit ředitelům PO postup při nákupu dodávek nákupů tepla.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Proběhla velice obsáhlá debata, která se týkala dvou právních názorů, jak do budoucna přistupovat k zajišťování
dodávek tepla příspěvkovým organizacím města. Všichni se shodli, že jde o velice komplikovanou záležitost, kde se
velmi těžko hledá jednoznačné právní východisko. Na závěr této odborné diskuse požádal ST, aby RM dala svým
usnesením ještě cca měsíc času na další jednání, které by pak mělo přinést konečný návrh řešení. Radní tento návrh
podpořili.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 403- 17337/18
RM byla seznámena a projednala podklady a stanoviska týkající se otázek právních postupů při nákupu dodávek tepla pro
příspěvkové organizace města. RM ukládá OSU dále jednat ve spolupráci s PNT s.r.o. za účelem nalezení optimálního
právního řešení toho, jak zajišťovat nákup dodávek tepla pro město a jeho příspěvkové organizace.
RM 403 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 403 - 29.8.2018

Různé

14:30

7.1 Pronájem pozemků v ul. Dobrušská - EUROVIA CS, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 7/1 - Flash Příloha: RM 403 - 7/1 - Flash

EUROVIA CS, a. s., IČO: 452 74 924, se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, dodavatel stavby
„Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ pro SŽDC s. o., požádal dne 13.08.2018 o
pronájem pozemku p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemku p. p. č. 233/1 o
výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Krčín, ve vlastnictví města, zapsané v KN na LV č.
10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za
účelem umístění zařízení staveniště, skladování stavebních materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní klenby a
přístup k místům, kde budou prováděny stavební práce, a to na dobu určitou ode dne 10.09.2018 do dne 06.12.2018.
Vzhledem k termínu zahájení stavby OMM navrhuje nejprve uzavřít smlouvu ode dne 10.09.2018 na dobu do 30 dnů
bez zveřejnění záměru a v této době záměr města pronajmout pozemky řádně zveřejnit a poté o něm rozhodnout.
Přílohy č. RM 402 - 7/1.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o uzavřením smlouvy na 30 dní, o výši nájemného, uložit zveřejnění záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Pozemky o celkové výměře 1340 m2 (v žádosti omylem uvedena chybná výměra u p. p. č. 233/1) se nachází v ul.
Dobrušská za železničním viaduktem, v jarních měsících byly již pronajaty pro skladování při výstavbě kanalizace v
této ulici. Odborné útvary souhlasí za podmínky uvedení pozemků do původního stavu, tj. vyklizení, vyčištění,
zarovnání, vrácení ornice a zatravnění, včetně provedení skrývky na pozemku p. p. č. 249/2, druh pozemku trvalý
travní porost. Vzhledem k plánovanému zahájení prací dne 10.09.2018 a pozdě předložené žádosti je třeba uzavřít
smlouvu o nájmu na dobu do 30 dnů, aby mohlo proběhnout řádné zveřejnění záměru nájmu na požadovanou dobu,
tj. do dne 06.12.2018. OMM navrhuje cenu nájmu ve výši 20 Kč /m2/rok, tj. cca 2.203 Kč za 30 dnů nájmu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 403- 17338/18,
(uložen úkol číslo 23313).
RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o nájmu pozemků p. p. č. 249/2 a 233/1 o celkové výměře 1340 m2 v k. ú. Krčín
za účelem umístění zařízení staveniště, skladování stavebních materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní klenby a přístup
k místům, kde budou prováděny stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici
III/30821“ ode dne 10.09.2018 na dobu do 30 dnů se spol. EUROVIA CS, a. s., IČO: 45274924, se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha 1 - Nové Město, a pověřuje ST jejím podpisem. Dále RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout p. p.
č. 249/2 o výměře 820 m2 a p. p. č. 233/1 o výměře 520 m2 v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsané v KN na LV č. 10 001 pro
k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to na dobu určitou do dne
06.12.2018, za účelem umístění zařízení staveniště, skladování stavebních materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní
klenby a přístup k místům, kde budou prováděny stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad
Metují na silnici III/30821“ a za nájemné v minimální výši 20 Kč/m2/rok, dle předloženého návrhu záměru města.
RM 403 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva č. 557/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 7/2 - Flash Příloha: RM 403 - 7/2 - Flash

V lednu 2018 podalo město žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na akci „Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“. Dne 13.07.2018 obdrželo město informaci o schválení příspěvku a
zároveň rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na tuto akci. Po odeslání podkladů pro uzavření smlouvy o
dotaci, obdrželo město nyní smlouvu č. 557/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2018. Po nabytí účinnosti této smlouvy bude možné žádat SFDI o uvolnění
zesmluvněných finančních prostředků. Celkové náklady akce dle SOD 4.529.940 Kč, neuznatelné náklady
1.875.180,56 Kč, uznatelné náklady 2.654.759,44 Kč a z toho příspěvek max. 2.256.000 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu č. 557/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 403- 17339/18,
(uložen úkol číslo 23314).
RM schvaluje Smlouvu č. 557/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2018 na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ ISPROFOND 5527510159, ve znění
přílohy č. RM 403 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 403 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 403 - 29.8.2018

7.3 Žádost o zápůjčku na předfinancování projektu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 7/3 - Flash Příloha: RM 403 - 7/3 - Flash

Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“, náměstí Republiky, Nové Město Nad Metují, IČO: 71207902, žádá o
poskytnutí zápůjčky ve výši 200.000 Kč na předfinancování mikroprojektu „Pojď si k nám odpočinout“, registrační č.:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001441 realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko. V rámci projektu bude realizováno i 1 odpočinkové místo na území města.
Zápůjčka bude proplacena i vrácena v roce 2019.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ke schválení.
Odůvodnění:
V případě schválení bude zápůjčka i její splátka zahrnuta do návrhu rozpočtu 2019.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních vysvětlili ST a OF postup se zápůjčkou a její návratností.
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 403- 17340/18,
(uložen úkol číslo 23315).
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí zápůjčky Dobrovolnému svazku obcí Region „Novoměstsko“, náměstí Republiky, Nové
Město Nad Metují, IČO: 71207902, ve výši 200.000 Kč na předfinancování mikroprojektu „Pojď si k nám odpočinout“, ve
znění přílohy č. RM 403 - 7/3, a pověřit ST podpisem smlouvy.
RM 403 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 7/4 - Flash Příloha: RM 403 - 7/4 - Flash

V letošním roce byla rekonstruována Královéhradeckým krajem vozovka III/30821 (Spy - Krčín). Součástí této akce
byla i rekonstrukce chodníků. Součástí nebyla část chodníku v délce 70 m ve střední části ul. Dobrušská. Bylo by
vhodné opravit i tuto část, aby došlo ke spojení již zrekonstruovaných částí chodníku v této ulici. Hlavním
dodavatelem rekonstrukce silnice III/30821 (Spy - Krčín) je firma EUROVIA CS, a.s., pro kterou veškeré chodníky
realizoval subdodavatel firma BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006. Od této firmy nám byla zaslána nabídka na uvedené
stavební úpravy části chodníku ve výši 219.010,28 Kč vč. DPH a OMM souhlasí a doporučuje RM odsouhlasit
realizaci těchto stavebních úprav části chodníku v ul. Dobrušská. Tato firma realizovala i část chodníku na Žižkově
náměstí, jehož zadání firmě BEZEDOS s.r.o. bylo odsouhlaseno v RM 400, dne 04.07.2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská", ne/udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, ne/souhlasit se zadáním stavebních úprav části v ul. Dobrušská firmě BEZEDOS s.r.o.,
IČO: 45539006, ne/schválit RO, ne/schválit SOD, ne/pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Přílohy č. RM 403 - 7/4.
Z podrobnějšího projednání:

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

Na dotazy bylo vysvětleno, proč musí být řešen tento úsek chodníku zvlášť. TAJ připomněl nezbytnost podat informaci
o této nové investici do ZM - bude připojeno v usnesení. Vedoucí ORM požádala o úpravu termínu dokončení stavby
ve smlouvě na 30.10.2018 - radní souhlasili s úpravou přílohy - viz usnesení. MST dal podnět pro MP, na chodníku
zde neoprávněně parkují auto, často i dodávka. Je třeba upozornit vlastníky vozidel, že to nelze. V souvislosti s
celkovou rekonstrukcí v ul. Dobrušská upozornil Ing. Prouza na to, že by bylo vhodné co nejdříve v budoucnu nahradit
stávající přístřešek na zastávce autobusu zde - jde o starý a nevzhledný plechový přístřešek. Vedoucí ORM uvedla,
že budou do rozpočtu na rok 2019 dávat položku na další obnovu stávajících starých přístřešků na zastávkách, takže
pak bude záležet na RM a ZM, které lokality budou vybrány.
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 403- 17341/18,
(uložen úkol číslo 23316).
RM schvaluje akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" v rámci rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Krčín),
kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním
stavebních úprav části chodníku v ul. Dobrušská firmě, která jako subdodavatel realizovala ostatní chodníky v ul. Dobrušská,
a to firmě BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 219.010,28 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - přesun 220 tis.
Kč na tuto novou položku, a to přesun 50 tis. Kč z § 2221 - autobusový přístřešek na zastávce ul. Halínská, 60 tis. Kč §
2219 - stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí PD + realizace, 100 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - WC pro dívky a
chlapce v I. NP a 10 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - rozvod teplovodů. RM schvaluje upravené znění Smlouvy o dílo na
uvedenou akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, ve znění upravené přílohy č.
RM 403 - 7/4, a pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM ukládá OMM informovat ZM o realizaci této nové investiční akce, a
to na nejbližším jednání ZM.
RM 403 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 403 - 29.8.2018

7.5 Vyjádření ke stavbě RD ve Spech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 7/5 - Flash Příloha: RM 403 - 7/5 - Flash

Na město byla podána souhrnná žádost o vyjádření k PD na novostavbu RD vč. příslušenství na p. p. č. 272/2 a p. p.
č. 611/1 v k. ú. Spy. K této PD byla již vydána souhlasná vyjádření od DI Náchod a koordinované stanovisko MěÚ (viz
příloha č. RM 403 - 7/5). Dílčí požadavky této žádosti jsou předloženy RM ke schválení - vyjádření k PD, schválení
Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky do pozemku města a souhlas se zřízením sjezdu na místní
komunikaci v ul. Nad Starčí.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s PD, ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky, ne/souhlasit s napojením parcely
na místní komunikaci v ul. Nad Starčí, ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu, ne/pověřit ST podpisem
uvedených smluv.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM a ARCH viz příloha č. RM 403 - 7/5. V příloze je také Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti, která je zpoplatněna poplatkem 1.000 Kč. Tato smlouva byla schválena usnesením č.
RM 379-16278/17 dne 11.09.2017 jako vzorová, proto k ní již nepřikládáme předkládací návrh.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Velice obsáhlá debata přítomných o historii problematiky možnosti výstavby domu zde, a to především v souvislosti s
blokací výstavby z důvodu trasy přeložky silnice I/14 do prostoru poblíž tohoto pozemku, na kterém je výstavba
uvažována. Radní diskutovali i o stanoviscích ARCH a podobě stavby, kterou zde chce žadatel realizovat. Dále byl
radním připomenut i závazek města, který byl přijat v rámci usnesení ZM v roce 2009. Bylo konstatováno, že bude
také záležet na tom, jaké stanovisko či připomínky budou ze strany ŘSD. Radní se zabývali i postupy a procesy
dotčených správních orgánů při povolování této stavby.
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 403- 17342/18,
(uložen úkol číslo 23317).
RM souhlasí s PD na "Novostavbu RD včetně příslušenství na poz. p.č. 272/2 a 611/1 v k.ú. Spy". RM schvaluje Smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a p. Petrem Cvejnem, Halínská 69, 549 01 Nové Město nad
Metují - Spy, na uložení přípojky vody do pozemku města p. p. č. 611/1 v k. ú. Spy, ve znění přílohy č. RM 403 - 7/5, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM souhlasí s napojením parcely na místní komunikaci v ul. Nad Starčí. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a p. Petrem Cvejnem, Halínská 69,
549 01 Nové Město nad Metují - Spy, ve znění přílohy č. RM 403 - 7/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 403 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

7.6 Zápis ze 146. zasedání Bytové komise
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 403 - 7/6 - Flash Příloha: RM 403 - 7/6 - Flash

Zápis ze 146. zasedání Bytové komise konané dne 08.08.2018
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 403- 17343/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 146. zasedání Bytové komise konané dne 08.08.2018 ve znění přílohy č.
RM 403 - 7/6
RM 403 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 403 - 29.8.2018

7.7 Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 26.06.2018
Zdroj. dokum.: RM 403 - 7/7 Příloha: RM 403 - 7/7

Identifikace:

Na základě projednání bodu č. RM 402 - 2/5 (tj. usnesení č. RM 402-17307/18 ze dne 13.08.2018) a bodu č. RM 402 2/6 (tj. usnesení č. RM 402-17308/18 ze dne 13.08.2018) je RM dodatečně předkládán na vědomí Zápis z 3. jednání
Osadního výboru Vrchoviny ze dne 26.06.2018 - viz příloha č. RM 403 - 7/7.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 403- 17344/18
RM bere na vědomí Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 26.06.2018, ve znění přílohy č. RM 403 - 7/7, a
ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 403 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 29.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 403:

29.8.2018 19:30:00

Příští porada bude: RM 404, 10.9.2018, 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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Tisk: 4.9.2018

