Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 336 (ve volebním období 30. zasedání) ze dne: 7.12.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 336 :
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 Ing. Simona Vojnarová
12 Miluše Šulcová

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

13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:22
17:00
místostarosta (Město)
13:00
17:00
radní (Rada města)
13:00
17:00
radní (Rada města)
13:14
17:00
radní (Rada města)
13:13
17:00
radní (Rada města)
13:00
17:00
radní (Rada města)
13:00
17:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:20
16:30
členka (Komise pro otvírání obálek)
14:35
16:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:20
14:35
majetkoprávní)
architekt (Architekt)
14:35
16:05
člen (Komise kulturní)
13:00
14:20

Hosté:
1
Mgr. Jolana Lásková
2
Mgr. Jana Vitverová
3
Mgr. Vladimír Milt

ředitelka "ZŠ Malecí"
ředitelka "ZŠ Krčín"
ředitel "ZŠ Komenského"

Částečná
Částečná
Částečná

13:00
13:00
13:00

14:00
14:00
14:15

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 336 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 336 (ve volebním období 30. zasedání) ze dne: 7.12.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
2 Majetkoprávní úkony
3 Rozvoj
4 Správa nemovitostí
5 Školství, kultura a sport
6 Finance
7 Různé

13:00
14:30
15:00
16:30
13:05
16:35
16:45

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 336 :
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 Ing. Simona Vojnarová
12 Miluše Šulcová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Mgr. Jolana Lásková
2
Mgr. Jana Vitverová
3
Mgr. Vladimír Milt

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:22
17:00
místostarosta (Město)
13:00
17:00
radní (Rada města)
13:00
17:00
radní (Rada města)
13:14
17:00
radní (Rada města)
13:13
17:00
radní (Rada města)
13:00
17:00
radní (Rada města)
13:00
17:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:20
16:30
členka (Komise pro otvírání obálek)
14:35
16:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:20
14:35
majetkoprávní)
architekt (Architekt)
14:35
16:05
člen (Komise kulturní)
13:00
14:20
ředitelka "ZŠ Malecí"
ředitelka "ZŠ Krčín"
ředitel "ZŠ Komenského"

13:00
13:00
13:00

14:00
14:00
14:15

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 336 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 335) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 335 ze dne 23.11.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 265- 11318/13

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : MST

17 476
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 23.5.2016

, výchozí: 23.5.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zápis z jednání k dokumentaci ke stavebnímu povolení – Nové Město nad Metují – chodník a stezka v ul. Nácho

Usneseni:: RM bere na vědomí zápis z jednání s obyvateli a firmami z ul. Náchodská k PD - Nové Město nad Metují - chodník a
stezka v ul. Náchodská a ukládá OMM projednat připomínky týkající se této PD se zpracovatelem, a pokud budou tyto
připomínky smysluplné a projednatelné, tak je začít projednávat tak, aby mohly být při samotné stavbě zrealizovány. O
projednaných připomínkách bude OMM průběžně informovat RM.
Plnění:
Měřič rychlosti je objednán. Dodavatel přislíbil montáž do konce roku 2015, předem se však omlouvá za možný posun
do ledna 2016 z důvodu, že na podzim přijal větší množství objednávek na dodávku a montáž měřičů a neví, zda
všechny instalace stihne uskutečnit do 31.12.2015. Na jaře 2016 bude aplikována vrstva vodorovného dopravní
značení z platového materiálu. RM 336 schválen nový termín: 23.5.2016 (Montáž radaru. Provedení VDZ na jaře.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13159/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 398
Věc:

Termín: 31.12.2015 , výchozí: 31.12.2015

Provede: TS = Technické služby

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks topolu černého na pozemku p. č. 735/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku
pichlavého na pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku ztepilého a 1 ks smrku pichlavého na
pozemku p. č. 435/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, 3 ks buku lesního na pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují. Za kácené dřeviny bude provedena vhodná náhradní výsadba.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 336 schválen nový termín: 31.12.2015 (Topol a smrky jsme pokáceli v
termínu a 3 ks buku lesního se nepodařilo v termínu pokácet.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13173/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 409
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 20.6.2016

, výchozí:

20.6.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zásobník investičních akcí města

Usneseni:: 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:
Bezezměn. RM 336 schválen nový termín: 20.6.2016 (Další aktualizace zásobníku je naplánována na 20.06.2016.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13273/15
19 583
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 30.6.2016

, výchozí: 30.6.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

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

Usneseni:: RM ukládá OVRR - státní památkové péči - zpracování návrh seznamu "památek místního významu" na základě
územně-analytických podkladů a konzultací s Národním památkovým ústavem v Josefově a předložit ho vč. kritérií (viz
usnesení č. RM 312-3170/15).
Plnění:
Pracovní verze seznamu památek byla vypracována a předložena v říjnu 2015. Jelikož se očekává změna
památkového zákona, bude dopracování tohoto dokumentu provedeno do 30.6.2016. RM 336 schválen nový termín:
30.6.2016 (Očekávaná legislativní změna památkového zákona.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 14.12.2015

RM 316- 13322/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 641
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Městská knihovna Nové Město nad Metují - koncepce budoucího přístupu k rozvoji

Usneseni:: RM projednala návrh Koncepce rozvoje fungování Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen "MKN") ve znění
přílohy č. RM 316 - 4/1. RM souhlasí s konceptem vize a budoucí role MKN jako komunitního a společenského centra
a s jejím naplňováním v mezích daných stávajícími personálními kapacitami MKN a dále finančními možnostmi
vyplývajícími z příspěvku města, který se odvíjí od rozpočtů schvalovaných pro jednotlivé roky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13750/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 077
Věc:

Termín: 28.11.2015 , výchozí: 28.11.2015

Provede: TS = Technické služby

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

E-mailová žádost pí L. H. ze dne 09.06.2015

Usneseni:: RM souhlasí se součinností a výpomocí TS při výstavě betlémů ve znění přílohy č. RM 324 - 7/2 s tím, že podrobnosti
spolupráce si žadatelka sjedná přímo s vedoucím TS p. Trojanem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13893/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 195
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí:

7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Navýšení položky místní památky - renovace hrobu rodiny Smetanovy

Usneseni:: RM schvaluje rozpočtové opatření přesun 20 tis. Kč z org. 142 Cyklostezka Náchodská na org. 1615 Místní památky a
ukládá OMM zajistit z této položky renovaci hrobu rodiny Smetanovy, který je na hřbitově Všech Svatých v Novém
Městě nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13922/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 218
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí:

7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o schválení využití studny na Husově náměstí jako adventního věnce

Usneseni:: RM souhlasí s návrhem na využití studny na Husově náměstí jako adventního věnce. RM ukládá OMM zajistit ve
spolupráci s ARCH dohled nad vhodnou realizací.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13952/15
20 265
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 18.1.2015

, výchozí: 18.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zadání geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemky města a manželů H.

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na rozdělení pozemků p. p. č. 674/22, p. p. č. 674/21 a p. p. č. 674/10 tak,
aby vznikl pozemek v šíři 3 m dle přílohy - viz návrh dělení, zajistit na tyto pozemky znalecký posudek a poté připravit
návrh zveřejnění záměru města prodat a předložit ho RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu. RM 336 schválen nový termín: 18.1.2015 (GP stále nepotvrzen Katastrálním
pracovištěm Náchod.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 14.12.2015

RM 330- 13954/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 267
Věc:

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

Provede: TS = Technické služby

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost Bytového družstva Malecí 575 o posouzení vzrůstu stromů u panelového domu č. p. 575 na Malecí

Usneseni:: RM nesouhlasí s pokácením 1 ks javoru u bytového domu Malecí 575 a odstraněním spodních pater korun smrků. RM
ukládá TS provést potřebný prořez koruny javoru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13957/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 270
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.1.2016

, výchozí: 18.1.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dopravní opatření v ul. Malecí - podnět občana z rubriky dotazy a odpovědi na webových stránkách města

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit možnost umístění zpomalovacích prahů v úseku od křižovatky ulice Malecí (u potravin
Verner) po křižovatku s ul. Nad Stadionem. RM ukládá MP provádět průběžné kontroly dodržování stanovené rychlosti,
zejména v ranních hodinách, kdy jdou děti do školy.
Plnění:
Hlášení ORM: 1 kus zpomalovacího prahu bude možné v daném úseku umístit, s tím však bude nutné umístit 4 kusy
svislého dopravního značení, a to 2x A7b „Pozor, zpomalovací práh“ a 2x IP2 „Zpomalovací práh“. Dopravní
inspektorát doporučuje zvážit změnu v dopravním režimu pro celé sídliště Malecí. Jedná se o umístění dopravního
značení č. IP25a „Zóna s dopravním omezením“, kde bude umístěno potřebné značení pro danou oblast, např.
přednost zprava, omezení rychlosti, zpomalovací prahy a jejich počet, apod. Uvedené návrhy s cenovými nabídkami
budou předloženy do RM 338 k rozhodnutí.
Hlášení MP: V daném úseku MP nemůže provádět měření rychlosti vozidel z toho důvodu, že zde ze strany PČR DI
Náchod není měření povoleno. O toho povolení MP Policii ČR v minulosti ani nežádala a to z důvodů, že se jedná o
krátký úsek, kde by nebylo možné bezpečně zastavit vozidla překračující stanovenou rychlost a dále proto, že
technické parametry radaru používaného MP na takto krátkém úseku neumožňují samotný úkon měření rychlosti
(zhotovení potřebné fotodokumentace radarem). MP danou problematiku proto řeší častější přítomností hlídek v
ranních hodinách, kdy se tak snaží preventivně působit na projíždějící řidiče, resp. na zpomalení rychlosti vozidel.
Zadaný úkol považujeme za splněný. RM 336 schválen nový termín: 18.1.2016 (Návrhy budou dopracovány a
předloženy do RM 338.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13963/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 276
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VZ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že vítězná
nabídka nesplňuje záměr jednoho velkého hřiště na Malecí. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že
realizace proběhne v roce 2016. RM doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Průběžně plněno, zadávací dokumentace na opakované výběrové řízení bylo e-mailem rozesláno radním k
odsouhlasení. RM 336 schválen nový termín: 21.12.2015 (Průběžně plněno.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13964/15
20 277
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

4.1.2015

, výchozí:

4.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost p. A. M. - parkování ul. Havlíčkova

Usneseni:: RM ukládá OMM rozšířit zadání veřejné zakázky na zpracování řešení parkování v ul. Havlíčkova i o prostor kolem
provozovny KM Technik. RM ukládá OMM jednat s jednatelem firmy KM Technik s.r.o. o případné finanční spoluúčasti
na pořízení PD - parkování v ul. Havlíčkova.
Plnění:
Probíhá výběrové řízení na dodavatele PD. RM 336 schválen nový termín: 4.1.2015 (Průběžné plnění.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS

Stránka 5 z 40

Tisk: 14.12.2015

RM 330- 13997/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 301
Věc:

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

Provede: TS = Technické služby

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Nákup travní sekačky

Usneseni:: RM souhlasí s nákupem travní sekačky v rámci schválené souhrnné položky rozpočtu na dovybavení TS (§ 3745).
Plnění:
Splněno. Proběhlo výběrové řízení, smlouva s vítězným uchazečem podepsána, stroj bude v termínu dodán.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14019/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 371
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Výpůjčka pozemků z majetku města - cvičiště pro psy

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků p. p. č. 1920/1 o výměře 426 m2, druh pozemku trvalý travní
porost a p. p. č. 2255 o výměře 316 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují,
vedené na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují se zájemcem, Základní kynologickou organizací Nové Město nad Metují č. 405, IČO:
62726536, sídlem: Pod Hradbami 1104, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupenou předsedou Radkem Kuřátkem,
a to pro sportovní kynologii a výcvik agility psů za těchto podmínek: 1) výpůjčka na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, 2) pozemky nelze oplocovat, provádět na nich terénní úpravy a nelze zde umísťovat žádné další
neodnímatelné překážky, stavby, oplocení apod., 3) vypůjčitel umožní půjčiteli ve výjimečných případech pozemky
využít při akcích města, 4) vypůjčitel si zajistí údržbu a likvidaci zeleně na své náklady.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14032/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 384
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Herní prvky na zahradu u "ZŠ Malecí" - schválit RO

Usneseni:: RM schvaluje pro "ZŠ Malecí" realizaci části I. etapy, tj. osazení herních prvků do 1. části zahrady, a to ve výši dle
zbývajících finančních prostředků, tj. 132 tis. Kč. RM dále ukládá OMM dopracovat koncepční řešení zbylých zahrad a
dále pak do všech návrhů zapracovat úpravy vybavení těchto zahrad s přihlédnutím k již existující infra struktuře a
vybavení dětských hřišť v blízkosti těchto zahrad.
Plnění:
Osazení herních prvků do 1. části zahrady u ZŠ Malecí bude provedeno dne 03.12. - 04.12.2015. Zpracování koncepcí
dalších zahrad bylo navrženo do rozpočtu 2016. Pokud bude tento návrh rozpočtu schválen, tak bude tento úkol v roce
2016 splněn. RM 336 schválen nový termín: 21.12.2015 (Probíhá průběžné plnění.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14039/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 390
Věc:

Termín: 5.12.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 5.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost Spolku První řešení ze dne 07.10.2015

Usneseni:: RM nesouhlasí s konáním akce 1. ročníku snow/freeski závodů na Husově náměstí (před ZUŠ B. Smetany) v Novém
Městě nad Metují a doporučuje žadatelům uspořádat závody v předpokládaném termínu 05.12.2015 v obvyklé lokalitě
na Malecí za učilištěm nebo využít jinou vhodnou lokalitu.
Plnění:
Splněno. Akce se uskutečnila v areálu bývalých kasáren dne 28.11.2015 - všechny požadavky na TS byly splněny.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14040/15
20 391
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 7.12.2015

, výchozí:

7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Viz bod č. 3/3 - komunikace v ul. Chlístovská

Usneseni:: RM ukládá ST obnovit jednání s vedením Královéhradeckého kraje (KHK) o převzetí komunikace v ul. Chlístovská do
majetku kraje. V tomto smyslu odeslat na KHK dopis ST.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.12.2015

RM 331- 14044/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 395
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Výpůjčka nebytových prostor, č. p. 427 - kasárna
Int: OSN/362

Usneseni:: RM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor (prostor pro podnikání) v objektu č. p. 427, ul. ČSA (bývalá kasárna) p. J.
R. a p. L. B., za účelem vytvoření a provozování zkušebny pro 2 kapely (2H5-ka a Balast). RM ukládá OSN ve
spolupráci s PRAV připravit smlouvu o výpůjčce, vč. Provozního řádu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu do příští RM. RM 336 schválen nový termín: 21.12.2015 (Stále nebyl dodán provozní
řád ze strany uživatele.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 332- 14097/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 442
Věc:

Termín: 7.12.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost "MŠ Na Františku" o pokácení suchého stromu

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením suchého stromu na školní zahradě Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku
845. RM ukládá TS zajistit pokácení tohoto stromu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14102/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 446
Věc:

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

Provede: OF = Odbor finanční

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Rašínova 600 a majetku města (ODSH) ve znění
přílohy č. RM 332 - 6/5.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14114/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 469
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Prodej pozemků z majetku města v k. ú. Krčín

Usneseni:: RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemky p. p. č. 254/1 o výměře 1027 m2, druh
pozemku orná půda, p. p. č. 254/2 o výměře 1163 m2, druh pozemku orná půda, a p. p. č. 688/1 o výměře 1112 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z majetku města, vedené na LV č.
10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují.
Plnění:
Předloženo do ZM 111.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14118/15
20 473
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí, Nové Město nad Metují“. RM ukládá
OMM zajistit svolání schůzky s projektantem a vedením města za účelem nalezení optimálnějšího řešení stavebních
úprav chodníku.
Plnění:
Veřejná zakázka byla zrušena, splněno. Schůzka bude teprve svolána, realizace je přesunuta do roku 2016. RM 336
schválen nový termín: 1.2.2016 (Část splněna, schůzka proběhne prosinec 2015 až leden 2016)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.12.2015

RM 333- 14119/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 474
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o zajištění administrace Programu obnovy venkova pro rok 2015

Usneseni:: RM schvaluje „Smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova“ pro Královéhradecký kraj na rok
2015 a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 333 - 3/3.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14121/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 476
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

SOD - PD - Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ František

Usneseni:: RM ruší zakázku na akci "PD - Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ František". RM
ukládá OMM svolat schůzku za účasti vedení města, MŠ František a OMM, za účelem stanovení takového rozsahu
stavebních úprav, který bude odpovídat finančním možnostem města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14122/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 477
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ - vícepráce, méněprá

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na kompletní dodávku stavby: "Nové Město nad Metují, chodník a stezka ul.
Náchodská" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav, s.r.o., Koutníkova 404/20, Plotiště nad Labem,
503 01 Hradec Králové, ve znění upravené přílohy č. RM 333 - 3/6. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o
dílo.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14123/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 478
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí:

7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Herní prvky na zahradu u „ZŠ Malecí“ - smlouva o dílo

Usneseni:: RM souhlasí se zadáním zakázky na dodávku a montáž 2 ks herních prvků do 1. části zahrady "ZŠ Malecí" firmě
Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišňov, za nabídkovou cenu 131.943,00 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo, ve znění příloha č. RM 333 - 3/7, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14130/15
20 482
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o dílo č. s3221/15 - nový výtah v DPS
Int: OSN/371

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. s3221/15 (servis v záruční lhůtě) na provádění pravidelné údržby a servisu výtahu v
objektu č. p. 1145, ul. Českých bratří (Dům s pečovatelskou službou - pod Husovým náměstím), ve znění přílohy č. RM
333 - 4/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 8 z 40

Tisk: 14.12.2015

RM 333- 14132/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 484
Věc:

Termín: 7.12.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - Stavební úpravy hřiště "ZŠ Komenského"
Int: OSN/373

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hřiště ZŠ Komenského“ firmě ENTAZE s.r.o., Dobrošovská
1304, 547 01 Náchod, IČO: 25931300, za nabídkovou cenu 149.014 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1762015 na akci „Stavební úpravy hřiště ZŠ Komenského“ uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO: 25931300, ve znění přílohy č. RM 333 - 4/5 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14133/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 485
Věc:

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pronájem prostor pro podnikání (nebytových prostor) hala HARD

Int: OSN/374
Usneseni:: RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu montované haly HARD na st. p. č. 378/2 (za objektem
radnice č. p. 6) o celkové výměře 20,21 m2 (místnost č. 4), zájemci p. Ondřeji Smolovi, náměstí Republiky 78, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 88698939, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok za účelem skladu zednického nářadí (tj.
9.095 Kč/rok) a ukládá OSN připravit ve spolupráci s PRAV návrh smlouvy o nájmu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 336 schválen nový termín: 21.12.2015 (Probíhá jednání s nájemcem o
znění smlouvy.)
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 333- 14135/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 486
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 7.12.2015

, výchozí:

7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"

Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1209, okres Náchod, na Podzimní koncert Novoměstské filharmonie, který se uskuteční v neděli
29.11.2015 od 18:00 hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a
postavením pódia v sobotu 28.11.2015 do 12:00 hodin a úklid a odvoz pódia v pondělí 30.11.2015.
Plnění:
Splněno - akce se uskutečnila.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14141/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 488
Věc:

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

Provede: OF = Odbor finanční

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku města (SL) ve znění přílohy č. RM 333 - 6/1.
Plnění:
Splněno. Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
Poznámka:

RM 333- 14149/15
20 491
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Klub Mandl - veřejná zakázka na financování sociální rehabilitace

Usneseni:: RM souhlasí s podáním žádostí a následným podáním nabídky na veřejnou zakázku Krajského úřadu v Hradci Králové
na financování sociální služby sociální rehabilitace.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.12.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 493
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční

RM 334- 14153/15

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2016

Usneseni:: RM souhlasí s návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2016 ve znění upravené přílohy č. RM 334 - 2/1
a ve smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na rok 2016 takto zveřejnit a předložit ke schválení v ZM.
Plnění:
Splněno. Rozpočet byl zveřejněn a projednán v ZM 111.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 335- 14154/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 494
Věc:

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Výpůjčka pozemku - snížení výměry

Usneseni:: RM souhlasí se zmenšením vypůjčené části pozemku p. p. č. 878/1, druh pozemku ostatní plocha, zapsaného na LV
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové
Město nad Metují a ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve smlouvě o výpůjčce části pozemku, uzavřené dne
01.07.2009, výměru vypůjčené části pozemku p. p. č. 878/1 v k. ú. Vrchoviny z výměry 200 m2 na výměru 120 m2, a
to dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, viz příloha - návrh záměru. Dále RM ukládá OMM vyzvat
vlastníka objektu čp. 101 ve Vrchovinách k podání žádosti a specifikaci úpravy povrchu sjezdů k nové provozovně a
garáži na pozemku města a účelové komunikace k dalším objektům.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 335- 14163/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 502
Věc:

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dodatek č. 4 SOD Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na dodávku stavby: "Nové Město nad Metují, chodník a stezka ul.
Náchodská" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav, s.r.o., Koutníkova 404/20, Plotiště nad Labem,
503 01 Hradec Králové, ve znění upravené přílohy č. RM 335 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy o
dílo.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 335- 14164/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 503
Věc:

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost spol. FATO a.s. o změnu studie Březinky

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit změnu v řešení situace dílčí části území Březinky, a to ve znění přílohy č. RM 335 - 3/5.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
14.12.2015
Poznámka:

RM 335- 14168/15
20 506
Věc:

Závěr:

S

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Spolek Krčín - návrh "Koncepce využití objektu staré školy, ul. Bratří Čapků, č. p. 22"

Usneseni:: RM se seznámila ve znění přílohy č. RM 335 - 3/9 s návrhem "Koncepce využití objektu staré školy jako multifunkčního
komunitního centra" , který byl předložen „Spolkem Krčín“ a ukládá ho předložit a seznámit s ním ZM.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.12.2015

RM 335- 14171/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 507
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zveřejnění záměru výpůjčky - MSSS Oáza
Int: OSN/376

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky prostor pro podnikání (nebytových prostor) kadeřnictví v objektu č. p.
1424, ul. T. G. Masaryka (MSSS Oáza) zájemci Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné
učiliště Nové Město nad Metují, Školní 1377, Nové Město nad Metují, IČO: 14450453, jako prostory praktické výuky
oboru kadeřník. Základní podmínky výpůjčky: užívání v rozsahu dva dny v týdnu, úhrada veškerých provozních nákladů
(úhrada tepla, TUV, el. energie a vody), doba neurčitá, výpovědní lhůta jeden měsíc.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14172/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 508
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost nájemce městského bytu p. V. P.

Int: OSN/377
Usneseni:: RM souhlasí s udělením výjimky p. V. P., nájemci bytové jednotky č. 1, v bytovém domě, v rámci stanovení výše
nájemného při přechodu nájmu na člena domácnosti. Výjimka spočívá v zachování výše nájmu na hranici 43,22
Kč/m2/měsíc na dobu do konce roku 2016 (tj. do dne 31.12.2016).
Plnění:
Splněno. Nájemce informován.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14173/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 509
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dodatek k nájemní smlouvě - kadeřnictví
Int: OSN/378

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor k nájemní smlouvě nebytových prostor
kadeřnictví, č. p. 47, ul. T. G. Masaryka ze dne 01.01.2002, který se týká přistoupení pí Jiřiny Peštové, Šonov 17,
Provodov-Šonov, IČO: 48619191 k nájemní smlouvě, ve znění přílohy č. RM 335 - 4/4 a pověřuje ST jeho podpisem
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14174/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 510
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 28.11.2015 , výchozí: 28.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost - udělení souhlasu s pořádáním akce v areálu bývalých kasáren
Int: OSN/379

Usneseni:: RM souhlasí s pořádáním akce Snowboard-freeski event v lokalitě areálu bývalých kasáren. Akce se bude konat
28.11.2015 v časovém rozmezí od 10:00 do 19:00 hodin, pořadatelem je spolek První řešení, Družební 922, Nové
Město nad Metují, IČO: 26632519. Město Nové Město nad Metují, jako vlastník pozemku p. p. č. 653/2 a objektu č. p.
427, s pořádáním akce souhlasí, a to pouze za předpokladu dodržení všech zákonných a bezpečnostních podmínek.
Akce je pořádána v plné odpovědnosti pořadatele a tento je povinen zajistit především: dostatečný počet osob pro
organizaci akce, dostatečný počet parkovacích míst a jejich označení, úklid prostoru po dokončení akce, výstavbu
konstrukce rampy osobou s odbornou způsobilostí, nerušení okolí nadměrným hlukem, zajištění dostatečným
způsobem kapacity WC pro návštěvníky a účastníky závodu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14175/15
20 511
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení prostoru pro podnikání
Int: OSN/380

Usneseni:: RM souhlasí s vydáním souhlasu s provedením technického zhodnocení prostoru pro podnikání v objektu čp. 415, ul.
28. Října, který užívá na základě smlouvy o nájmu Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313,
IČO: 25299140. Technické zhodnocení spočívá v instalaci výtahové plošiny do prostoru zrcadla schodiště ve vstupním
prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o demontovatelné strojní zařízení, podmiňuje pronajímatel vystavení souhlasu
demontáží zařízení při případném ukončení nájemní smlouvy bez finančních náhrad, nebude-li dohodnuto jinak.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.12.2015

RM 335- 14183/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 512
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o povolení převodu z rezervního fondu - "DDM Stonožka"

Usneseni:: RM schvaluje převod 70 tis. Kč z rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14187/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 513
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2016

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2016 Tennis Clubu Nové Město nad
Metují ve výši 40 tis. Kč z důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku a pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
Plnění:
Splněno. Předloženo na jednání ZM 111 dne 03.12.2015.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14188/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 514
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost TC Nové Město nad Metují o prominutí zůstatku půjčky

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost Tennis Clubu Nové Město nad Metují a doporučuje ZM nesouhlasit s prominutím zůstatku
půjčky ve výši 100 tis. Kč.
Plnění:
Splněno Předloženo na jednání ZM 111 dne 03.12.2015.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14191/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 516
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 3.12.2015

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2016

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2016 TJ Spartak Nové Město nad
Metují ve výši 300 tis. Kč z důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku a pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110 - 7349/15.
Plnění:
Splněno. Předloženo na jednání ZM 111 dne 03.12.2015.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14193/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 518
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zřizovací listina Centrum prevence Mandl

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Centra prevence Mandl dle přílohy č. RM 335 - 6/3.
Plnění:
Splněno. Bylo projednáno v ZM 111.
Ze dne:
14.12.2015
Poznámka:

RM 335- 14194/15
20 519
Věc:

Závěr:

S

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

Splněno, usnesení vyřadit

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Vyhláška o místních poplatcích

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místních poplatcích, ve znění přílohy č. RM 335 6/4.
Plnění:
Splněno. Bylo projednáno v ZM 111.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.12.2015

RM 335- 14195/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 520
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Členské příspěvky, dary a rezervy 2016

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit zařazení a úhradu členských příspěvků a darů dle upravené přílohy č. RM
335 - 6/5 do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5 tis. Kč,
Sdružení historických sídel 13 tis. Kč, Asociace měst pro cyklisty 10 tis. Kč, partnerství Warrington – Město Náchod 10
tis. Kč, AMK BESIP – dětské dopravní hřiště Náchod (dar) 18 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují 2.600 tis.
Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko
96,23 tis. Kč a MAS Pohoda Venkova, Val 35 tis. Kč. RM dále doporučuje ZM schválit souhrnné částky na zvláštní
dary a dotace na vyjmenované účely: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou – provoz cyklobusů 30 tis. Kč,
Městský klub Nové Město nad Metují – festival veselohry 800 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují
978 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití sportovišť
ve výši 4 800 tis. Kč, NONA – společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují – provoz stacionáře
675 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku na dary a dotace města 500
tis. Kč a dary a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních oddílů) 80 tis. Kč. O
poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o
obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené
podpory nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
Plnění:
Splněno. Bylo projednáno v ZM 111.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14196/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 521
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí:

3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2016

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok
2016 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude
těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Plnění:
Splněno. Bylo projednáno v ZM 111.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14197/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 522
Věc:

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

Provede: OF = Odbor finanční

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže

Usneseni:: RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu § 3421 - volný čas dětí a mládeže (ostatní výdaje) o 20 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací.
Plnění:
Splněno. RO bylo provedeno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14203/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 526
Věc:

Termín: 7.12.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup travního traktoru

Usneseni:: RM schvaluje na doporučení hodnotící komise jako vítěze zakázky malého rozsahu na nákup travního traktoru nabídku
firmy Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18, 503 12 Všestary, IČO: 00124087, za nabídkovou cenu 64.876,04
Kč bez DPH, DPH 21% 13.623,96 Kč, celková cena vč. DPH 78.500 Kč. RM schvaluje Kupní smlouvu č. 59/2015, ve
znění přílohy č. RM 335 - 7/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14204/15
20 527
Věc:

Termín: 7.12.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Veřejná zakázka malého rozsahu - Komplexní pojištění pro město Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje na doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku č. 1 od společnosti Česká
pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO: 45272956, za nabídkovou cenu 1.471.632 Kč. RM schvaluje
návrhy příslušných smluv a pověřuje ST jejich podpisem.
Plnění:
Odešlo vyrozumění o výsledku veřejné zakázky, čekáme na zaslání originálů smluv k podpisu.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.12.2015

RM 335- 14205/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 528
Věc:

Termín: 7.12.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení Svoz a odstranění komunálního odpadu v NMNM v letech 201

Usneseni:: RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze výše uvedené veřejné zakázky nabídku firmy Marius
Pedersen, a. s., IČO: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3 , 500 09 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 9.567.345
Kč bez DPH. RM schvaluje návrh Smluv, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/5, a pověřuje ST podpisem Smluv.
Plnění:
Běží lhůta pro podání námitek, smlouvu lze podepsat po dni 06.12.2015.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14206/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 529
Věc:

Termín: 1.12.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 1.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42526140

Usneseni:: RM schvaluje ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42526140 ke kopírovacímu stroji bizhub 210 dohodou, a to
ke dni 01.12.2015, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/6.
Plnění:
Konica Minolta ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42526140 ke kopírovacímu stroji bizhub 210 dohodou splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14207/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 530
Věc:

Termín: 7.12.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí:

7.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o nájmu a poskytování služeb - Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o.

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb se společností Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s.
r.o., Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150 na kopírovací stroj bizhub 227 vč. paušálu na pořizování kopií ve výši
1.865 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/7, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Plnění:
Konica Minolta nová smlouva na kopírovací stroj bizhub 227 - splněno, ve čtvrtek bude instalace nového stroje.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14212/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 532
Věc:

Termín: 25.11.2015 , výchozí: 25.11.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost Nakladatelství Flétna, Orlické Podhůří, o použití městského znaku

Usneseni:: RM souhlasí s použitím znaku města Nové Město nad Metují do připravované obrazové trojjazyčné publikace
ORLICKO / Česká republika, a to na dvoustraně věnované Novému Městu nad Metují. RM ukládá OSÚ (OI) zajistit
zaslání elektronického znaku města Nové Město nad Metují firmě Nakladatelství Flétna, Orlické Podhůří. Tento
souhlas RM platí pouze pro tuto konkrétní akci a nikoliv pro jakékoliv další využití znaku města Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno. Znak města Nové Město nad Metují odeslala paní Eva Kupková žadateli dne 20.11.2015 prostřednictvím emailu.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14213/15
20 533
Věc:

Termín: 3.12.2015

Provede: MP = Městská policie
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

3.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Koncepce Městské policie Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM projednala ve znění přílohy č. RM 335 – 7/13 předložený návrh Koncepce činnosti Městské policie Nové Město nad
Metují. RM ukládá předložit tuto koncepci ZM k seznámení a dále podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje ZM pověřit, na návrh ST, strážníka Městské policie Nové Město nad
Metují p. Miloše Kratěnu plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti výkonu služby strážníků MP a v
oblasti hospodaření MP, a to na dobu určitou s platností ode dne 01.01.2016 do dne 30.04.2016.
Plnění:
Splněno. Koncepce MP je zařazeno do programu jednání řádného veřejného zasedání ZM č. 111 (9), tj. dne
03.12.2015.
Ze dne:
Závěr:
14.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Majetkoprávní úkony

14:30

OMM

2.1 Výpůjčka části pozemku z majetku města
Zdroj. dokum.: RM 336 - 2/1 - Flash Příloha: RM 336 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k. ú. Nové
Město nad Metují, z majetku města, vedený na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s
usnesením č. RM 332 - 14068/15 ze dne 26.10.2015 byl ode dne 10.11.2015 do dne 27.11.2015 zveřejněn záměr
města poskytnout jako výpůjčku část pozemku za účelem zahrady, viz příloha: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému
záměru bylo dne 11.11.2015 e-mailem doručeno souhlasné vyjádření žadatelky, pí A. K. Jiná vyjádření či stanoviska
nebyla doručena.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku.
Odůvodnění:
Záměr výpůjčky zveřejněn v souladu s usnesením RM 332. RM nesouhlasila s požadovaným prodejem a uložila OMM
zveřejnit záměr výpůjčky (namísto nájmu) vzhledem k tomu, že se jedná o malou část pozemku a vybrané nájemné by
bylo zanedbatelné. OMP upozorňuje, že postavený plot, který je vlastnictvím žadatelky, není zkolaudován, proto bude
ve smlouvě ujednáno při skončení smlouvy o výpůjčce jeho odstranění s možností dohodnout jinak.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 336- 14215/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20554).

RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem, paní A. K., smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2, druh
pozemku ostatní plocha, vedený na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem zahrady, ode dne 1. ledna 2016 na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou s podmínkou odstranění oplocení při ukončení smlouvy, pokud nebude v době ukončení dohodnuto jinak.
RM rozhodla, že užívání pozemku bude v tomto konkrétním případě řešeno formou výpůjčky, a to z toho důvodu, že se jedná
o užívání malé části pozemku a vybrané nájemné by činilo zanedbatelnou položku.
RM 336 Ukládá.
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2.2 Pronájem pozemku z majetku města
Zdroj. dokum.: RM 336 - 2/2 - Flash Příloha: RM 336 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Pozemek pozemková parcela č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města,
vedený u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 332 - 14067/15 ze dne 26.10.2015 byl ode dne
10.11.2015 do dne 27.11.2015 zveřejněn záměr města pronajmout pozemek jako zahradu (v zahrádkářské kolonii),
viz zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru byla doručena jedna nabídka podaná J. F., viz příloha: vyjádření.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku.
Odůvodnění:
OMP: Stávající nájemci podali výpověď ze smlouvy o nájmu s tím, že nájem končí 31.12.2015. Nabídnuté nájemné je
v souladu se schváleným ceníkem minimálních cen za pronájmy pozemků města. Oplocení není majetkem města a
cena je proto stanovena na 5,50 Kč za 1 m2 (neoplocený pozemek - zahrada).
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 336- 14216/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20555).

RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem, p. J. F., smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku
zahrada, k. ú. Krčín, zapsaného na LV 10001 pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec
Nové Město nad Metují, a to ode dne 01.01.2016 za účelem zahrady (v zahrádkářské kolonii), na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a za nájemné ve výši 5,50 Kč za 1 m2 a rok.
RM 336 Ukládá.
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2.3 Veřejná parkoviště na Komenského ulici - sleva z nájmu za permanentky

Identifikace:
Parkování 8 služebních vozidel Městského úřadu na dvou veřejných parkovištích v Komenského ulici před knihovnou
a před bankami bylo v roce 2015 řešeno permanentkami v ceně 160 Kč (194 Kč vč. DPH) za měsíc. Bezplatně, tedy
bez odpočtu z nájmu, byly poskytnuty dvě permanentky pro Městské středisko sociálních služeb (MSSS) a 1 pro
Městskou knihovnu (MKN). Na permanentkách je uvedena rozlišovací značka služebního vozidla. Nejedná se o
permanentky přenosné, mají sloužit pouze pro krátkodobé zaparkování a vyřízení služebních záležitostí. Úhradu
město poskytuje nájemci za nezbytně nutné parkování služebních vozidel města od r. 2008 (od roku 2010 vypočteno
vč. DPH), permanentky pro MSSS a MKN od r. 2015. Nájemce p. Karel Balaš navrhuje zachování slevy z nájmu ve
stávající výši za poskytnutí permanentek i pro rok 2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit se slevou z nájmu za permanentky a stanovit jejich počet (vč. bezplatných) pro rok 2016.
Odůvodnění:
Cena nájmu byla pro rok 2014 sjednána ve výši 10.560 Kč (+ DPH v platné sazbě), po slevě činilo nájemné 12.780
Kč. Ode dne 01.04.2015 došlo, v souladu s usnesením č. RM 318-13423/15 ze dne 30.03.2015, k navýšení počtu
permanentek o 2 na celkový počet 8 pro služební vozidla MěÚ (požadavek vyplynul z OSN). Nájemné za obě
parkoviště tak v období ode dne 01.04. - 31.12.2015 bylo sjednáno ve výši 7.560 Kč + DPH, sleva z nájmu činí 160 Kč
za měsíc (s DPH 194 Kč). Obě pronajatá parkoviště na Komenského ulici jsou služebními vozidly města a MSSS
užívána k parkování po nezbytně nutnou dobu a nájemce nemá připomínek, systém funguje bez problémů. Městské
knihovně (MK) byla permanentka vydána z důvodu, že byl zvažován nákup vozidla, k tomu nedošlo a MK využívá k
služebním účelům vozidla MěÚ (dle uzavřené dohody o užívání služebních vozidel z letošního roku), permanentku
využívá pro soukromé vozidlo ředitel MK k dlouhodobému či celodennímu stání, k soukromému účelu ji požaduje i pro
rok 2016. Ředitelka MSSS vzhledem k navýšení počtu vozidel (vrácení vozidla z "kraje") požádala o navýšení ze 2 na
3 permanentky (jejich parkování třemi vozidly je krátkodobé - pro potřeby klientů). Vzhledem k tomu, že MK nemá
služební vozidlo a jeho nákup se neplánuje, bylo by řešením permanentku MK poskytnout MSSS, čímž by celkový
počet permanentek a výše slevy z nájemného zůstal stejný. Smlouva o nájmu veřejných parkovišť ze dne 11.06.2007
je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce, ukončit ji lze i dohodou. V případě odsouhlasení
nákupu parkovacích automatů na jednání ZM dne 03.12.2015 bude s nájemcem jednáno o ukončení smlouvy nájemce byl opakovaně na možnost umístění automatů a ukončení smlouvy upozorněn. (Bod je do RM připravován v
době, kdy není výsledek jednání ZM ještě znám.) V případě zachování počtu permanentek pro 8 vozidel MěÚ (včetně
3 bezplatných permanentek pro MSSS) a slevy z nájmu ve výši 160 Kč za měsíc (bez DPH), bude roční nájemné na
rok 2016 činit 10.080 Kč + DPH v platné výši, s DPH tedy 12.197 Kč a za 8 měsíců do dne 31.08.2015 bude
přiměřeně sníženo.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Z důvodu instalace parkovacích automatů bude smlouva o nájmu uzavřena do dne 31.08.2016 a nájemné po odpočtu
za 11 služebních vozidel bude 8.131 Kč vč. DPH. Permanentky - MSSS požádají ještě o jednu permanentku, protože
mají tři služební vozidla. Dostanou tři. Organizace, které nemají služební vozidla, permanentky nedostanou.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 336- 14217/15,

(uložen úkol číslo 20556).

RM ukládá OMM uzavřít na období ode dne 01.01.2016 do dne 31.8.2016 s nájemcem zpoplatněných parkovišť v ul.
Komenského (u knihovny a před bankami), p. Karlem Balašem (IČO: 25957481), příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu s
tím, že sjednané roční nájemné ve výši 9.680 Kč (8.000 Kč bez DPH) se ode dne 01.01.2016 snižuje o 194 Kč (o 160 Kč bez
DPH) měsíčně, a to jako kompenzace za permanentky na parkování po nezbytně nutnou dobu pro 8 služebních vozidel
města Nové Město nad Metují a 3 vozidla Městského střediska sociálních služeb Oáza s tím, že nájemce jiný způsob vybírání
parkovného než je parkovné stanovené smlouvou o nájmu používat nebude. Nájemné za obě parkoviště pro necelý rok 2016
bude vč. DPH činit 8 131 Kč.
RM 336 Ukládá.
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2.4 Prodej pozemku z majetku města pod stavbou jezu na Metuji
Zdroj. dokum.: RM 336 - 2/4 - Flash Příloha: RM 336 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČO:
70890005, žádá o majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou částí vodního díla jezu, který je stavbou v jeho
vlastnictví zapsanou na LV č. 3042 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Žadatel navrhuje odkoupení pozemků st.
p. č. 2510 o výměře 116 m2 a stavební parcela č. 2511 o výměře 42 m2, oba druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální
pracoviště Náchod za cenu 245 Kč za 1 m2 pozemku, tj. za celkovou zjištěnou a obvyklou kupní cenu 38.710 Kč,
která byla stanovena dne 15.10.2015 znaleckým posudkem předloženým žadatelem - viz příloha.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnit záměr města prodat.
Odůvodnění:
Dle OMP nelze pozemky nijak využít, protože jsou dlouhodobě zastavené stavbou jezu na řece Metuji, viz přílohy foto jezu, orto foto, snímek mapy a pro město jsou tedy nepotřebné. Znalec při stanovení ceny postupoval podle
platné oceňovací vyhlášky. Odborné útvary souhlasí s prodejem za cenu dle znaleckého posudku předloženým
žadatelem.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 336- 14218/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20557).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemky z majetku města a to st. p. č. 2510 o výměře 116 m2 a st. p. č. 2511
o výměře 42 m2, oba druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, vedené na listu
vlastnictví č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v
Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, zastavěné částmi jezu na řece Metuji v majetku Povodí Labe, s. p., dle
přílohy, viz příloha č. RM 336 - 2/4 - návrh záměru.
RM 336 Ukládá.
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2.5 Koupě pozemků do majetku města od vlastníků barokního kláštera
Zdroj. dokum.: RM 336 - 2/5 - Flash Příloha: RM 336 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři (dále jen "MB") nabízejí městu k odkoupení část pozemku o velikosti
cca 950 m2 z pozemku p. p. č. 353/1 o celkové výměře 4032 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují za cenu v místě a čase obvyklou. Nabízená část
pozemku je součástí nemovité kulturní památky „špitál“ č. ÚSKP 30083/6-1820 a nachází se v ochranném pásmu
městské památkové rezervace Nové Město nad Metují. Na pozemku je památník „Přátelství“ v majetku města, k němu
přístupové schodiště, pozemek je podpírán ze dvou stran zídkami, z dalších stran je stavba klášterního kostela a
oplocení pozemku u kláštera. Za účelem koupě musí být pozemek oddělen geometrickým plánem. Před zadáním GP
je třeba odsouhlasit nabízenou výměru cca 950 m2 k oddělení pro město a zadat znalecký posudek na cenu v místě a
čase obvyklou. Přílohy: foto 1 a 2, snímek mapy se zákresem, polohopis, majetek města a sítě.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zajistit znalecký posudek a geometrický plán na rozdělení pozemku.
Odůvodnění:
OVRR: Z hlediska platného a nově projednávaného UP se jedná o rozdílné funkční využití. V platném UP je tento
pozemek v ploše občanské vybavenosti. Nový UP logicky tento pozemek zařazuje do plochy zeleně veřejné.
Domníváme se, že využití současné i nově navržené jako zeleň veřejná by mělo být zohledněno ve výpočtu ceny
pozemku. SPP: Souhlasí, upozorňují na skutečnost, že nově vzniklé části pozemku budou i nadále součástí kulturní
památky. I nadále na mně bude pohlíženo jako na celek bez ohledu na vlastnictví jednotlivých pozemků. ORM: Na
dotčeném pozemku je památník „ Přátelství“ ve vlastnictví města (dle sdělení OSKS zde však nejsou pořádány žádné
pietní akce). Z logiky věci by i pozemek okolo takovéhoto památníku měl náležet městu, k čemuž se přiklání i ORM.
Návrh v novém ÚP na změnu z plochy občanské vybavenosti na veřejnou zeleň toto ještě více umocňuje. Vlastnictví
tohoto pozemku však do budoucna přinese pro města finanční náklady na opravu opěrných zídek, které jsou kolem
dokola tohoto pozemku, proto by cena za tento pozemek měla být spíše symbolická. Vyjádření ARCH: Doporučuji
využít nabídky ke koupi navržené části pozemku. Jedná se o část veřejného prostoru, který je vhodné vlastnit. Do
budoucna se tím předejde případným tlakům na jeho zastavění. Již nyní je podle mého názoru mnohými občany tento
pozemek vnímán jako majetek města. Můj názor je, že kupní cena by měla být adekvátní novému návrhu funkčního
využití v ÚP - veřejná zeleň. K této změně vlastníci nepodali námitku. TS: Vzhledem k tomu, že tyto pozemky stejně
udržujeme, tak bude lepší je vlastnit. V kupní ceně by bylo vhodné zohlednit i naši péči v minulých letech.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
ST - původně byl návrh na menší část pozemku - kolem pomníku. Ing. Maur - je pro celý prostor - chce aby zůstal
veřejnou zelení. Bude se teprve jednat o ceně. Doporučuje jednat o veřejném prostoru s bezbariérovým přístupem a
lavičkami. Bezbariérový přístup by byl ze strany ul. Klosova. Ing. Maur - dotázal se i na to, zda vlastníci hodlají řešit
nějak neutěšený stav budovy kláštera? MST - je zde příslib dílčích oprav v příštím roce.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 336- 14219/15,

(uložen úkol číslo 20558).

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na zjištění ceny v místě a čase obvyklé na část pozemku o výměře 950 m2 z
pozemku p. p. č. 353/1 a geometrický plán na rozdělení uvedeného pozemku dle návrhu, viz příloha č. RM 336 - 2/5 - snímek
mapy se zákresem.
RM 336 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 336 - 7.12.2015

Rozvoj

15:00

OMM

3.1 Dodatek č. 2 smlouvy o právu provést stavbu "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty"
Zdroj. dokum.: RM 336 - 3/1 - Flash Příloha: RM 336 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Dodatkem č. 2 se mění povrch parkovacích ploch ze zámkové dlažby na zatravňovací dlaždice dle požadavku
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 2.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 336- 14220/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20559).

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 336 - 3/1 Dodatek č. 2 Smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Nové Město
nad Metují a p. P. M. K. a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 336 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost PNT s.r.o. o prominutí nájemného pro překopy pozemků v majetku města
Zdroj. dokum.: RM 336 - 3/2 - Flash Příloha: RM 336 - 3/2 - Flash
Identifikace:
První novoměstská teplárenská s.r.o. žádá dle přílohy o prominutí nájemného pro překopy komunikací a ostatních
ploch v majetku města. Práce byly předem ohlášeny, ORM provádělo kontrolu hutnění a uvedení povrchů do
původního stavu. V minulosti byly ve stejném režimu budovány teplovody k bytovým domům FATO a nájemné nebylo
dle rozhodnutí RM placeno.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti PNT s.r.o.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s prominutím nájemného pro překopy pozemků v majetku města. V minulosti (rok 2009) bylo PNT s.r.o.
také nájemné prominuto.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 336- 14221/15
RM vyhovuje žádosti PNT s.r.o. a souhlasí s prominutím nájemného za překopy komunikací a ostatních ploch v majetku
města ve výši 17.933 Kč.
RM 336 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

3.3 "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70"
Zdroj. dokum.: RM 336 - 3/3 - Flash Příloha: RM 336 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Seznámení s návrhem "Architektonické studie dispozičně - provozního řešení Kina 70", který zpracoval městský
architekt Mgr. A. Vít Lukas. Proběhne prezentace dosud zpracovaného záměru řešení v délce cca 45 minut.
K rozhodnutí:
K seznámení, vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. A. Vít Lukas vystoupil s obsáhlou a podrobnou prezentací - základním návrhem záměru řešení - "Architektonické
studie dispozičně - provozního řešení Kina 70". Navázaly dotazy radních a vysvětlení navržených úprav a trendů.
Radní požádali, aby v rámci dopracování studie vznikla vizualizace na PC vč. návrhů barevného provedení vnějšího
pláště budovy.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 336- 14222/15,

(uložen úkol číslo 20560).

RM bere na vědomí předložený návrh studie "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70" a ukládá zajistit
v rámci dopracování studie vizualizaci na PC vč. návrhů barevného provedení vnějšího pláště budovy.
RM 336 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Žádost o vybudování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP (PŘESUN z RM 333 - 3/4)
Zdroj. dokum.: RM 336 - 3/4 - Flash Příloha: RM 336 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Na město byla podána žádost o vybudování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP na pozemku p. p. č. 2220 v k. ú.
Nové Město nad Metují. Žadatelka Ing. R. Š. je držitelka průkazu ZTP. Za vybudování místa v blízkosti domu č. p. 478
nabízí nájem ve výši 200 Kč/měsíc.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha č. RM 336 - 3/4.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - uvedl, že pravidla jsou stará a řada věcí v nich neplatí, proto je třeba předložit nová. Bylo vysvětleno, že dosud
byly schvalovány pouze žádosti, které se týkaly vyhrazeného parkování na veřejných komunikacích, zde se jedná o
žádost o vybudování parkování mimo komunikaci na pozemku města přilehlém k nemovitosti, kde se nachází byt
žadatelky. Taková žádost od ZTP se zatím nevyřizovala. V dané lokalitě to ale nebude možné bez nějakého
systémového řešení. Nakonec se radní shodli, že úkol pro zpracování návrhu možného řešení parkovacích míst pro
jeden bytový dům v dané lokalitě bude zadán na PVO, poté předložen do RM a bude stanoveno, jaký pak bude další
postup, např. nabídka nájemcům či vlastníkům bytů k vybudování vyhrazených stání ve vlastní režii apod.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 336- 14223/15,

(uložen úkol číslo 20561).

RM nesouhlasí s vybudováním vyhrazeného parkovacího místa na náklady města pro žadatelku Ing. R. Š. RM ukládá OMM
připravit ve spolupráci s OSV zpracování nových aktuálních pravidel pro zřizování vyhrazeného parkování na pozemcích
města pro ZTP.
RM 336 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

3.5 Žádost o finanční odškodnění domu na Husově náměstí
Zdroj. dokum.: RM 336 - 3/5 - Flash Příloha: RM 336 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Dne 24.11.2015 dorazilo na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují od manželů V. a V. N. požadavek na finanční
odškodnění škod soukromého domu manželů N. Ve věci poškozování základů domu vodou a nepoužitelností
sklepních prostor vlivem plísní a vlhkostí vlivem rekonstrukce náměstí 2009. Jedná se o vyčíslenou částku 141.350
Kč s termínem splatnosti do dne 30.12.2015. Přílohou je průvodní list a 8 příloh, které jsou součástí předloženého
K rozhodnutí:
Projednat žádost a schválit návrh odpověď ST.
Odůvodnění:
V příloze naskenovaná došlá žádost vč. příloh + návrh odpovědi.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval o vyjádření ombudsmana, které bylo na konci minulého týdne doručeno na MěÚ. Ombudsman uznává
složitost problému a konstatuje, že město je v dané věci činné a snaží se hledat cesty k vyřešení vzniklých problémů.
Uplatnění případných škod na nemovitostech bude možné jedině prostřednictvím občanskoprávního podání u soudu.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 336- 14224/15,

(uložen úkol číslo 20562).

RM projednala žádost manželů N. o finanční odškodnění škod na jejich domě na Husově náměstí. RM schvaluje návrh
odpovědi ve znění přílohy č. RM 336 - 3/5 a ukládá OMM odeslat ji manželům N.
RM 336 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.

3.6 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Zdroj. dokum.: RM 336 - 3/6 Příloha: RM 336 - 3/6
Identifikace:
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. Jedná se o přidané investiční akce (návrh
rozpočtu na 2016), které po schválení rozpočtu v ZM budou z námětů přesunuty do probíhajících a zaplánovaných
investičních akcí.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
MST - zásobník se bude i nadále průběžně měnit i v roce 2016.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 336- 14225/15
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 336 - 3/6 aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad Metují.
RM 336 Bere na vědomí.

STIS

Stránka 23 z 40

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

3.7 Zápis č. 3 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj
Zdroj. dokum.: RM 336 - 3/7 - Flash Příloha: RM 336 - 3/7 - Flash
Identifikace:
RM je k seznámení a projednání předkládán zápis z 3. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo
dne 18.11.2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se a projednat zápis z 3. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných RM
vč. prezenční listiny.
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - reagoval na dvě záležitosti ze zápisu: 1/ - návrh náplavek u řeky - je to k zamyšlení do budoucna. MST doporučil by dojet se podívat do Jaroměře, kde je náplavka zřízena u řeky Úpy a slouží i ke koupání. Dále Ing. Maur
poukázal na záležitosti týkající se středního školství - zejména SPŠ v Novém Městě nad Metují. Jsou informace z
různých zdrojů o klesající úrovni a existenčních problémech školy. Tento negativní stav má i negativní dopady na
město. Mgr. Černý - reagoval s tím, že celá oblast učňovského i středního školství je problém, zvláště pak technické
obry, kde je na jednu stranu nedostatek odborně vzdělaných pracovníků a na straně druhé není o tyto obory zájem, to
platí i v jiných městech. Integrace středního školství ve městě iniciovaná krajem evidentně nepomohla. Na to navázala
delší diskuse radních, na jejímž závěru se radní vyslovili pro to, že bude ST osloven krajský radní pro školství s
požadavkem o hodnocení kraje k integraci středního školství ve městě vč. případné prognózy dalšího postupu a dění
v této oblasti. Usnesení v tomto smyslu bylo schváleno v následujícím bodě 3/8.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 336- 14226/15
RM projednala a bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ve znění přílohy č. RM 336 - 3/7.
RM 336 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Dopis pro radního KHK - střední školství ve městě

Identifikace:
Viz předchozí bod 3/7.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 3/7.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 336- 14227/15,

(uložen úkol číslo 20563).

RM ukládá ST oslovit radní KHK pro školství s požadavkem předložit vyhodnocení sloučení Střední průmyslové školy a SOŠ
a SOU Nové Město nad Metují, a to vč. prognózy integrovaného středního školství ve městě.

STIS

RM 336 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 336 - 7.12.2015

Správa nemovitostí

16:30

OMM

4.1 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 a v č. p. 1145
(Int.: OSN/381) Zdroj. dokum.: RM 336 - 4/1 - Flash Příloha: RM 336 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 na náměstí Republiky o celkové výměře
28,6 m2 a v č. p. 1145 v ul. Českých bratří o celkové výměře 33,4 m2 vč. technologie. Jedná se pronájem prostor,
který souvisí s provozováním plynových kotelen společností PNT s.r.o. Tyto kotelny se pronajímají vždy na dobu
jednoho kalendářního roku. V této chvíli se jedná o zveřejnění pronájmu na rok 2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 na náměstí Republiky a v č. p.
1145 v ul. Českých bratří.
Odůvodnění:
Provozování plynových kotelen ve výše jmenovaných objektech je spojeno s pronájmem nebytových prostor těchto
kotelen. Pronájem je sjednán vždy na dobu jednoho roku (v závislosti na provádění výběrového řízení na dodavatele
plynu). Nyní se jedná o zveřejnění pronájmu na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 336- 14228/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20564).

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 na náměstí Republiky o
celkové výměře 28,6 m2 a v č. p. 1145 v ul. Českých bratří o celkové výměře 33,4 m2, obě vč. technologie. Zveřejnění
záměru bude provedeno ve znění přílohy č. RM 336 - 4/1.
RM 336 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 138/2015
(Int.: OSN/382) Zdroj. dokum.: RM 336 - 4/2 - Flash Příloha: RM 336 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 138/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a p. Janem Renfusem,
Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, na provedení výměny plynových spotřebičů v bytových jednotkách
města. Dodatek ke smlouvě řeší změnu ceny díla, a to z částky výši 335.519 Kč vč. DPH na částku ve výši 316.969
Kč vč. DPH. Snížení částky je zapříčiněno neprovedením výměny v jedné z bytových jednotek a změnou technologie
vložkování komínových těles z důvodu odskočených průduchů (z pevných nerez trub ne flexi nerez vložku).
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 138/2015.
Odůvodnění:
Snížení částky je zapříčiněno neprovedením výměny v jedné z bytových jednotek a změnou technologie vložkování
komínových těles z důvodu odskočených průduchů (z pevných nerez trub ne flexi nerez vložku). Na neprovedení
výměny plynového zařízení se domluvil zástupce dodavatele a objednatele v průběhu plnění předmětu zakázky.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 336- 14229/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20565).

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.138/2015 uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují a p. Janem
Renfusem, Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, ve znění přílohy č. RM 336 - 4/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
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Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2014/2015 v základních školách

Identifikace:
Ředitelé "ZŠ Malecí", "ZŠ Komenského" a ZŠ a MŠ Krčín předstupují před RM s hodnocením školního roku
2014/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením školního roku 2014/2015 v základních školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS přivítal ředitele novoměstských základních škol, kteří přišli zhodnotit školní rok 2014/2015.
1/ Mgr. Jana Vitverová - ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" - na úvod předala radním ukázku Krčíňovin - časopis "ZŠ a MŠ
Krčín". V soutěži školních časopisů získaly první místo v KHK. V minulém školním roce škola uskutečnila několik
zdařilých akcí - výjezd do Londýna, Zahradní radovánky - hudba a pohyb spojuje, Krčínský maraton, Sraz Terénních
berušek po 20 letech v sokolovně. Toto byla náročná a zdařilá akce, zúčastnilo se cca 300 současných i bývalých
členů pěveckého sboru. V září nastoupilo 332 žáků do školy, pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, na výuku
anglického jazyka využívají rodilého mluvčího. Již druhým rokem probíhá ověřování Feuersteinovy metody výuky a za
rok, až postoupí do 6. ročníku, by měl být vidět výsledek práce. Potom by chtěli tuto metodu zařadit do ŠVP. Všichni
žáci byli umístěni do středních škol nebo učilišť. Environmentální výuka - probíhá projekt Rencyklohraní - sběr baterií
a elektrického odpadu. Pravidelně se zúčastňují různých soutěží - vědomostních, uměleckých, sportovních. Získali 1.
místo v okresním kole matematické olympiády 5. tříd, 1. místo v Pythagoriádě, úspěšní byli ve výtvarných soutěžích,
např. Opočenský vodník. Zlatou medaili získali ve hře bongo, 2. místo v okresním kole atletického poháru chlapců 6. a
7. tříd. V rámci testování SCIO byl vyhodnocen jako nejlepší v KHK žák školy v matematice. V ZŠ pracují 4 asistenti
pedagoga (1 v MŠ). Bylo zřízeno 28 kroužků, snaží se o širokou nabídku mimoškolních aktivit zejména pro děti
dojíždějící. Fungují dva pěvecké sbory, kde je cca 100 zpěváků. Preventivní činnost - adaptační kurzy a hodiny
mezilidských vztahů, budování sociálních vztahů ve třídě, snaží se předcházet nepříznivým situacím, které mohou
nastat. Pokračuje spolupráce s Volejbalovým centrem. Velice dobře funguje spolupráce s rodiči - několik akcí - Před
školou ve škole (pro předškoláky), konzultační dny, dny otevřených dveří, Zahradní radovánky, Krčínský maraton,
sběr papíru. Uspořádali seminář pro studenty PF HK na téma spolupráce s rodiči. Terénní berušky každoročně
vystupují v Praze v adventních dnech a na Velikonoční svátky. Benefiční koncert na zámku pod záštitou p. Bartoně na
pomoc dětem s autismem - vybralo se cca 10 tis. Kč. Spolupráce vedení se žáky - osvědčila se činnost dětského
parlamentu. Škola získala certifikát Rodiče vítání, jsou zapojeni do projektu Mléko do škol, Zdravé zuby, Zdravé dítě,
škola je fakultním pracovištěm PF HK. V minulém roce realizovali projekt Edison - mezikulturní vzdělanost mladých
lidí, zahraniční studenti chystali pro školu program. V rámci projektu "Dotkněme se budoucnosti" získaly notebooky
pro učitele.
2/ Mgr. Vladimír Milt - ředitel "ZŠ Komenského" - většina věcí stejně jako ostatní školy. V minulém školním roce si dali
za úkol hledat co nejvíce na čerpání peněz - zapojili se do různých výzev a grantů. V září nastoupilo do školy 319 dětí,
pracuje 26 pedagogů, 5 správních zaměstnanců. Spolupráce s Ammannem, Mesou, Vikov Hronov. Sportovní úspěchy
nebyly tak výrazné jako v minulých letech, odešla silná generace dívek, ale ve florbale rostou chlapci ve 3. a 4. třídě.
Zvítězili v krajském kole ve fotbale, v dalších soutěžích se zúčastňují okresních a krajských kol, do celostátního se
žádný žák nedostal. V současné době probíhá akreditační řízení - chtějí dva dobrovolníky cizince (rodilí mluvčí - Aj a
Nj), kteří budou bydlet ve školním bytě a nápomocni při výuce jazyků, mohou navštěvovat i další instituce. V rámci
grantů vycestovali děti i učitelé 2x do ciziny.
3/ Mgr. Jolana Lásková - ředitelka "ZŠ Malecí" - škola pracuje podle tří základních dokumentů - ŠVP, Zdravá škola (od
roku 1994, na podzim 2015 proběhla SWOT analýza, do konce ledna musí zaslat zprávu na Státní zdravotní ústav),
Záměry a koly školy 2015 - 2018. Škola získala několik ocenění - aktivní škola, certifikát od spol. SCIO. Předcházení
rizikového chování žáků - dobrá spolupráce se školní psycholožkou Dr. Tomanovou, navrhují posílit úvazek.
Přimlouvá se i Mgr. Milt. MST - když se rozhodovalo o zavedení funkce školního psychologa, bylo řečeno, že nikdo
nepřijde s tím, že bude potřeba úvazek navýšit. Mgr. Lásková - psycholožka spolupracuje i s MŠ, kde je poptávka
také. Paní Petruželková - ve výroční zprávě ji překvapilo hodně neomluvených hodin v prvních třídách. Mgr. Lásková jednalo se o tři romské žáky, nechtělo se jim chodit do školy. Problematická spolupráce s rodiči. V první třídě se nic
nenaučili, museli opakovat. Rozešli se ve zlém za účasti městské policie. Žáci odešli do ZŠ Provodov - Šonov. Škola
již několik let spolupracuje s odborným pracovištěm Semiramis, jsou spokojeni, spolupracují i s Mandlem - preventivní
program pro 6. ročník, prozatím nemají zpětnou vazbu, ta bude až na konci školního roku. Prostředí školy je
hodnoceno jako dobré. Pracují se žáky se specifickými poruchami učení i s nadanými žáky. Nadaní žáci v matematice
dochází do vyššího ročníku a tím se jejich nadání se dále rozvíjí. Volba povolání - jezdí do podniků, besedy s
odborníky, účast na burze škol, na úřadě práce. Škola je zapojena do projektu Recyklohraní (třídění odpadu, Zdravé
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zuby a dalších. Školní družina je maximálně naplněna. Školní klub nabízí různé kroužky - hraní na kytaru, flétnu,
sportovní hry, vaření, fotografický kroužek. Dochází k postupné úpravě venkovních prostor, prozatím dva nové prvky,
peníze ze sběru papíru chtějí použít na zastřešení pískoviště. Žáci nasbírali 1656 kg kaštanů a 401 kg žaludů do
místní obůrky. Účastní se různých soutěží a přehlídek, zvláště fotografický kroužek získal řadu ocenění. Výborného
výsledku dosáhli ve vědomostní soutěži Eurorebus - 1. místo ze všech ZŠ. Díky stabilizovanému personálnímu
obsazení jsou vztahy a úroveň výuky na vysoké úrovni. Pozvánka na vánoční výstavu - 10.12.2015. Ing. Maur děkuje za práci ředitelům, za aktivity. Jak hodnotíte plavecké kurzy - město nemalou částkou přispívá. Spolupráce s
podniky, jestli vidí efekt v rozhodování žáků, kteří odcházejí na střední školy a jestli se orientují na aktivity typu
Kvasiny. Jestli přibývá zájem o technické obory. Mgr. Vitverová - plavecká škola - jsou spokojeni, zápasí s počtem
dětí - malý bazén. Integrovaní žáci - bylo nutné změnit přístup k těmto žákům, ale podařilo se. Od letošního roku mají
kurz zdarma, aby se mohli zúčastnit všechny děti. Velice pomohl autobus s převozem dětí. Spolupráce se SŠ - Mesa
a další exkurze. S Mesou bude dlouhodobá spolupráce, letos od nich získali vybavení dílny. Mgr. Milt - plavání menší děti chodí do NMnM - nejsou problémy. Zájem žáků o střední školy se poslední dobou přelévá, dříve byl velký
zájem o stavební průmyslovku v Náchodě, nyní se nejvíce dětí hlásí na průmyslovku do Dobrušky. Žáci nemají zájem
jít do SPŠ v Novém Městě nad Metují. Škola spolupracuje s fy AMMANN, MESA, VIKOV - posun začíná být vidět. "ZŠ
Malecí" - všechny dětí chodí plavat do Nového Města, líbí se jim tady, nemají žádný problém. Zájem žáků o technické
obory - mají stejné zkušenosti jako "ZŠ Komenského", již několik let vede průmyslovka v Dobrušce. Řada rodičů
směřuje do Dobrušky nebo na Podorlické vzdělávací centrum. Občas se objeví HK, veterinární, Poříčí - grafická škola.
Mgr. Milt - po dlouhé době se někteří žáci hlásí do RK. Paní Petruželková - slyšela, že některé školy ruší jazykové
pobyty, jak je to u nás? Mgr. Lásková - děti vyjely o podzimních prázdninách. Předcházela podrobná příprava jak
organizační tak jazyková. Vrátili se v pořádku. Minulý týden telefonovala paní z MŠMT, ptala se, jak jsme na tom.
Máme splněno. Setkávají se s tím, že zahraniční školy ruší pobyty. Bojí se cizí děti přijímat. Mgr. Milt - naši žáci vyjeli
na přelomu září a října, vše proběhlo bez problémů. Paní Petruželková - Jak si představuje "ZŠ Krčín" spolupráci se
Spolkem Krčín - stará škola? Mgr. Vitverová - jsme v kontaktu s pí Pfeiferovou, mají do toho chuť děti i žákovský
parlament. Uvažujeme o zlepšení prostředí kolem staré školy, mohl by vzniknout bylinkový koutek s posezením.
MST poděkoval ředitelům za účast na jednání a za jejich dosavadní práci.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 336- 14230/15
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2014/2015 v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, v Základní škole a Mateřské škole Krčín
přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 336 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/2 - Flash Příloha: RM 336 - 5/2 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ Malecí"
Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ Malecí" za školní rok 2014/2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 336- 14231/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod za školní
rok 2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 336 Bere na vědomí.
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5.3 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/3 - Flash Příloha: RM 336 - 5/3 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZŠ
Komenského" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 201/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ Komenského" za školní rok 2014/2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 336- 14232/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za
školní rok 2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 336 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/4 - Flash Příloha: RM 336 - 5/4 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ
Krčín" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ a MŠ Krčín" za školní rok 2014/2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 336- 14233/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní rok 2014/2015 a bere tuto
zprávu na vědomí.
RM 336 Bere na vědomí.
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5.5 Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2016
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/5 - Flash Příloha: RM 336 - 5/5 - Flash
Identifikace:
V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, informují
ředitelky mateřských škol zřizovatele o plánovaném přerušení provozu o hlavních prázdninách. V mateřských školách
bude o hlavních prázdninách postupně přerušen provoz tak, že všechny mateřské školy najednou budou zavřeny 2
týdny od 25.07.2016 do 05.08.2016. V této době bude fungovat "zámecká školka", jejíž provoz zajišťuje Mateřské
centrum Na zámečku. Přerušení provozu v jednotlivých mateřských školách: MŠ Na Františku - 25.07. - 19.08.2016,
MŠ Pod Výrovem - 01.07. - 19.08.2016, MŠ Krčín - 11.07. - 05.08.2016, MŠ Vrchoviny - 18.07. - 19.08.2016, MŠ
Rašínova - 11.07. - 05.08.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v roce 2016.
Odůvodnění:
Důvodem pro přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách je umožnit pedagogickým pracovníkům vyčerpat
dovolenou (8 týdnů). Obdobný model přerušení provozu MŠ byl použit již v minulých letech.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - má MC Na zámečku schopnost absorbovat v době uzavření "městských" školek všechny zájemce? Mgr.
Kupka - letos měli otevřeno 3 týdny, všechny byly obsazené, nebyl problém ani ze strany rodičů ani ze strany
Mateřského centra. Celé prázdniny mají zavřeno "malé školky", kde je pouze jedna paní učitelka. Děti chodí do
ostatních mateřských škol.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 336- 14234/15,

(uložen úkol číslo 20566).

RM byla seznámena s omezením provozu v mateřských školách v době hlavních prázdnin v roce 2015 a bere toto omezení
na vědomí. Omezení bude následující: MŠ Na Františku - 25.07. - 19.08.2016, MŠ Pod Výrovem - 01.07. - 19.08.2016, MŠ
Krčín - 11.07. - 05.08.2016, MŠ Vrchoviny - 18.07. - 19.08.2016, MŠ Rašínova - 11.07. - 05.08.2016, všechny mateřské školy
současně budou o hlavních prázdninách mimo provoz ode dne 25.07.2016 do dne 05.08.2016. V této době budou rodiče
moci využít služby "prázdninové školky" MC Na zámečku. RM ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o
uzavření mateřských škol v době hlavních prázdnin.
RM 336 Schvaluje.
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5.6 Žádost o změnu odpisového plánu – MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/6 - Flash Příloha: RM 336 - 5/6 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 317 - 13391/15 ze dne 16.03.2015 schválila účetní odpisy MSSS Oáza na rok 2015 ve
výši 301.164 Kč. RM svým usnesením č. RM 330 - 13999/15 ze dne 29.09.2015 souhlasila s převodem schodolezu v
pořizovací hodnotě 134 tis. Kč do majetku města (odpisy se sníží o 8.376 Kč) a zároveň s nákupem nového
automobilu Renault Kangoo v pořizovací hodnotě 399.999 Kč (odpisy se navýší o 6.668 Kč). Ředitelka MSSS Oáza
žádá RM o schválení snížení účetních odpisů na rok 2015 o 1.708 Kč z důvodu ukončení odpisování schodolezu a
zahájení odpisování automobilu - viz příloha RM 336 - 5/5.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu MSSS Oáza na rok 2015 ve znění přílohy č. RM 336 - 5/5.
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 336- 14235/15
RM schvaluje upravené účetní odpisy na rok 2015 příspěvkové organizaci Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují ve výši 299.456 Kč ve znění přílohy č. RM 336 - 5/5.
RM 336 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o souhlas vlastníka s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/7 - Flash Příloha: RM 336 - 5/7 - Flash
Identifikace:
Z důvodu transformace Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1209, okres Náchod na Spolek rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod žádá přípravný výbor RM o souhlas s umístěním sídla spolku
na adrese Husovo náměstí 1209, Nové Město nad Metují. Souhlas bude předložen spolu se stanovami pří zápisu
spolku do veřejného rejstříku. Ředitel školy s umístěním sídla spolku na adrese školy souhlasí.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod na adresu Husovo náměstí 1209, 549 01 Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 336- 14236/15
RM souhlasí s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1209, okres Náchod na adresu Husovo náměstí 1209, 549 01 Nové Město nad Metují.
RM 336 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

5.8 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/8 - Flash Příloha: RM 336 - 5/8 - Flash
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá RM v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti turistických
informačních center. MMUZ bude žádat o grant ve výši 55 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Dotační program byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, lhůta pro
podávání žádostí končí 11.12.2015. Dotace bude využita: 1) Na vydání tiskových materiálů za účelem lepší
propagace všech atraktivit města a okolí. Prezentované zajímavosti by měly návštěvníka udržet v Novém Městě nad
Metují déle než jeden den a zavést jej i do dalších míst regionu, 2) Na zkvalitnění a aktualizaci fotobanky. Fotografie
budou umístěny na webu a v náhledové kvalitě sloužit široké veřejnosti k prohlížení. Fotografie v tiskové kvalitě budou
využívány pro účely propagace města a budou poskytovány i dalším zájemcům. 3) Na plat sezonního brigádníka za
účelem zkvalitnění služeb v době vrcholné turistické sezóny.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 336- 14237/15
RM souhlasí s podáním žádosti Městského muzea Nové Město nad Metují o grant ve výši 55 tis. Kč na realizaci projektu s
názvem Podpora činnosti turistických informačních center z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
RM 336 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost pí Zdeňky Pfeiferové ze dne 30.11.2015 o souhlas s umístěním sídla Spolku Krčín
Zdroj. dokum.: RM 336 - 5/9 - Flash Příloha: RM 336 - 5/9 - Flash
Identifikace:
Žádost pí Zdeňky Pfeiferové ze dne 30.11.2015 o souhlas s umístěním sídla Spolku Krčín na adresu: Žižkovo náměstí
1, Nové Město nad Metují. Podrobnosti viz příloha č. RM 336 - 5/9.
K rozhodnutí:
Projednat žádost předsedkyně Spolku Krčín, příp. souhlasit s umístěním sídla Spolku Krčín na adresu: Žižkovo
náměstí 1, Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: S umístěním sídla Spolku Krčín na adresu Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují souhlasíme.
Umístění sídla bylo projednáno s ředitelkou ZŠ a MŠ Krčín, také ona souhlasí.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 336- 14238/15
RM souhlasí s umístěním sídla Spolku Krčín na adresu: Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují.
RM 336 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

5.10 Pozvánka na akci Česko zpívá koledy

Identifikace:
Mgr. Kupka zve radní na akci Česko zpívá koledy, která se uskuteční ve středu 09.12.2015 od 18:00 hodin na Husově
náměstí u vánočního stromu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

STIS

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu
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Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 336 - 7.12.2015

Finance

16:35

OF

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 336 - 6/1 - Flash Příloha: RM 336 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 336 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a opotřebovaného majetku. Důvody pro předložení tak velkého objemu
vyřazovaného majetku vysvětlí ředitel školy, který bude na jednání RM přítomen.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Při projednání tohoto bodu byl přítomen ředitel "ZŠ Komenského" p. Mgr. Vladimír Milt, který vysvětlil důvody, proč je
navržen k vyřazení tak rozsáhlý soubor majetku. Radní požádali, aby seznamy byly zaslány městským organizacím.
Bylo sjednáno, že Mgr. Kupka pošle seznam ostatním organizacím. Ing. Maur - navrhuje nyní schválit vyřazení
majetku, ale navrhnout nějaké řešení, jakým způsobem vyřazovaný majetek nabízet dříve, než dojde k jeho likvidaci.
Mgr. Černý - výhodou pro organizaci je, pokud si někdo majetek převezme, tak ho nemusí likvidovat. Ing. Prouza navrhuje přílohu poslat všem organizacím s určením pevného termínu, do kdy se mohou případní zájemci ozvat.
Jakmile termín vyprší, může být zlikvidováno. V tomto smyslu bylo přijato usnesení v samostatném bodě 6/6. Jeden
radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 336- 14239/15,

(uložen úkol číslo 20567).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v ZŠ Komenského a MŠ Na Františku ve znění přílohy č. RM 336 - 6/1.
RM 336 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočtové opatření - § 3349 Novoměstský zpravodaj

Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu § 3349 – novoměstský zpravodaj o částku 15 tis. Kč. Návrh je předložen na základě
rozšíření NZ v letošním roce a většího rozsahu vkládaných příloh než předpokládal původní rozpočet.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 336- 14240/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20568).

RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 3349 - novoměstský zpravodaj o částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 336 Schvaluje RU.

STIS

Stránka 33 z 40

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

6.3 Rozpočtové opatření - přesun v rámci § 5512 - protipožární ochrana (platy)

Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu na položku platy § 5512 - protipožární ochrana o částku 30 tis. Kč. Do vyššího plnění
se promítlo vyšší držení pohotovostí zaměstnanců v pracovním poměru, než předpokládal původní rozpočet. Finanční
prostředky tak budou přesunuty v rámci rozpočtu § 5512.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 336- 14241/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20569).

RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu na položku platy § 5512 - protipožární ochrana o částku 30 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem v rámci rozpočtu § 5512 z ostatních výdajů.
RM 336 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Rozpočtové opatření - přesun v rámci § 6310 - poplatky bance

Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu na položku bankovní poplatky § 6310 - položka poplatky bance o částku 20 tis. Kč.
Návrh je předložen z důvodu inkasa dotace za projekt Třiďme odpady v EUR a přepočtu na Kč (kurzové rozdíly). Bude
pokryto v rámci § 6310.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 336- 14242/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20570).

RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu na položku bankovní poplatky § 6310 o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem v rámci § 6310 z položky úroky z úvěru.
RM 336 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

6.5 Rozpočtové opatření - § 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ…)

Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu na § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ…) položky ostatní výdaje o
15 tis. Kč. Do vyššího plnění se promítl větší počet obřadů SPOZ. Finanční prostředky tak budou přesunuty v rámci
rozpočtu § 3399 z položky na partnerskou spolupráci..
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 336- 14243/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20571).

RM schvaluje navýšení rozpočtu na položku ostatních výdajů § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ…) o
částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci rozpočtu § 3399 z položky na partnerskou spolupráci..
RM 336 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Pravidla pro vyřazování majetku

Identifikace:
Viz bod 6/1. Radní doporučili zpracovat jednoduchá pravidla pro postupy organizací zřizovaných městem při
vyřazování majetku, především pak při nabízení neupotřebitelného majetku jiným subjektům (jiným městským
organizacím a případně i spolkům).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 6/1. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 336- 14244/15,

(uložen úkol číslo 20572).

RM ukládá OF zpracovat ve spolupráci s OŠKS návrh jednoduchých pravidel, která by upravovala postupy organizací
zřizovaných městem při vyřazování majetku, především pak při nabízení neupotřebitelného majetku jiným subjektům (jiným
městským organizacím a případně i spolkům).
RM 336 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 336 - 7.12.2015

Různé

16:45

7.1 Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku PONMM, z.s.
Zdroj. dokum.: RM 336 - 7/1 - Flash Příloha: RM 336 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku PONMM, z.s. Podrobnosti viz příloha č. RM 336 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost paní R. Š. + souhlasit s umístěním sídla spolku PONMM, z. s.
Odůvodnění:
Vyjádření OSN: OSN doporučuje souhlasit. Jedná se o činnost plaveckého oddílu, která je logicky spojená s objektem
č. p. 415 - bazén.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 336- 14245/15
RM souhlasí s umístěním sídla spolku PONMM, z.s., na adresu Dům zdraví, 28. října 415, Nové Město nad Metují.
RM 336 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

7.2 Žádost TS o udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání zakázek malého
rozsahu
Zdroj. dokum.: RM 336 - 7/2 - Flash Příloha: RM 336 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Vedoucí TS žádá RM o schválení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, dle odstavce VI. Výjimky - výhradní dodavatel z technických důvodů - pro tyto konkrétní zakázky:
1. strojní odklízení sněhu z chodníků ve Spech traktorem s přední radlicí nebo válcovým kartáčem. Pluhování
místních komunikací traktorem s radlicí a v případě tvoření závějí v ul. Chlístovská odstraňování sněhu sněžnou
frézou.
Zadat firmě Autodoprava Pop, Raisova 1558, 547 01 Náchod, provozovna Spy, za sjednanou cenu:
- traktor s radlicí nebo kartáčem 450 Kč/hod. + DPH
- sněhová fréza 500 Kč/hod. + DPH
2. pluhování místních komunikací traktorem s radlicí a vymetání sněhu z chodníků ručně vedeným vymetacím
chodníkovým strojem ve Vrchovinách.
Zadat firmě Ivan Pravec, Vrchoviny 142, 549 01 Nové Město nad Metují, za sjednanou cenu:
- traktor s radlicí 450 Kč/hod. + DPH
- ručně vedený zametací stroj 240 Kč/hod. + DPH
Platí pro zimní období ode dne 15.12.2015 do dne 15.03.2016. Práce budou zahájeny vždy na pokyn vedoucího TS.
Sjednané ceny za provedení prací jsou v místě a čase obvyklé a jsou nižší než částky za provádění zimní údržby v
jiných městech. Srovnáváno s ceníky prací pro rok 2015 dostupných na Internetu.
V zimním období 2013 - 2014 jsme firmě Pop zaplatili 4.235 Kč vč. DPH, firmě Pravec 3.340 Kč vč. DPH.
V zimním období 2014 - 2015 jsme firmě Pop zaplatili 21.539 Kč vč. DPH, firmě Pravec 15.138 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/udělit výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání zakázek malého rozsahu + ne/souhlasit se
zadáním zakázky.
Odůvodnění:
Obě firmy nám pomáhaly se zimní údržbou v minulých letech, působí přímo v místě, kde údržbu provádějí, vlastní
stroje a mechanizaci pro tuto činnost potřebnou a znají dokonalé místní podmínky (doporučují je i OV). Zimní údržba
je prováděna ve ztížených klimatických podmínkách, často ve večerních a brzkých ranních hodinách, vyžadují
spolehlivost a zodpovědnost. Fakturuje se pouze částka za výkon, neplatí se pohotovost ani sobotní, nedělní či
sváteční příplatky. Celková částka za objednané služby je závislá na průběhu zimního počasí a množství napadaného
sněhu. Nám odpadají opakované přejezdy do těchto obcí a stačíme tak zvládat náročnou zimní údržbu komunikací a
chodníků ve městě a v Krčíně ve lhůtách, které nám stanoví plán zimní údržby. Žádost o výjimku předkládáme z
důvodu, že jednotlivé zakázky mohou překročit limit 20.000 Kč + DPH.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 336- 14246/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20573).

RM uděluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání zakázek malého rozsahu. RM souhlasí se zadáním:
1. Zimní údržba místních komunikací ve Spech (období ode dne 15.12.2015 do dne 15.03.2016), firmě Autodoprava Pop,
Raisova 1558, 547 01 Náchod, za cenu 450 Kč/hod. + DPH za traktor s radlicí nebo kartáčem a 500 Kč/hod. + DPH za
sněhovou frézu.
2. Zimní údržba místních komunikací ve Vrchovinách (období ode dne 15.12.2015 do dne 15.03.2016), firmě Ivan Pravec
Vrchoviny 142, 549 01 Nové Město nad Metují, za cenu 450 Kč/hod. + DPH traktor s radlicí a 240 Kč/hod. + DPH ručně
vedený chodníkový zametací stroj.
RM 336 Ukládá.
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RM 336 - 7.12.2015

7.3 Ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42525920
Zdroj. dokum.: RM 336 - 7/3 - Flash Příloha: RM 336 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Smlouva na kopírovací stroj na OF.
K rozhodnutí:
Schválit ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42525920.
Odůvodnění:
Jedná se o kopírku, která byla provozována jako "náš" stroj v režimu SM smlouvy. Vzhledem k tomu, že se jedná o
stroj z roku 2006, bývají na něm časté poruchy a hlavně nesplňuje parametry sdíleného vzdáleného tisknutí,
barevného skenování a další technické požadavky, tak je v následujícím bodě předložen návrh na výměnu tohoto
stroje za nový, v přibližně podobné cenové hladině. Stávající stroj je možné nabídnout k dalšímu využití v rámci PO
nebo TS.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 336- 14247/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20574).

RM schvaluje ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42525920 ke kopírovacímu stroji bizhub 210 dohodou, a to ke dni
20.12.2015, ve znění přílohy č. RM 336 - 7/3.
RM 336 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Smlouva o nájmu a poskytování služeb - Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o.
Zdroj. dokum.: RM 336 - 7/4 - Flash Příloha: RM 336 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Viz předchozí bod 7/3. Smlouva o nájmu a poskytování služeb
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu.
Odůvodnění:
Viz předchozí bod 7/4.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 336- 14248/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20575).

RM schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb se společností Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o.,
Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150 na kopírovací stroj bizhub 227 vč. paušálu na pořizování kopií ve výši 1.340 Kč,
ve znění přílohy č. RM 335 - 7/4, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 336 Schvaluje.
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7.5 Žádost o povolení záboru veřejného prostranství
Zdroj. dokum.: RM 336 - 7/5 Příloha: RM 336 - 7/5
Identifikace:
Dne 04.12.2015 byla městu Nové Město nad Metují doručena žádost velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů p.
Zdeňka Kábrta o zábor veřejného prostranství na Husově náměstí od čísla popisného 1225 budovy Městského
informačního centra po kostel Nejsvětější trojice z důvodu slavnostního předávání nove hasičské techniky ve dne
14.12.2015 od 14:00 do 16:00 hodin.
K rozhodnutí:
Souhlasit se záborem veřejného prostranství.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bude-li v režii JSDH i provedení záboru a konečný úklid po celém slavnostním předání vozu, TS nemá
připomínek. Vyjádření MP: v případě zajištění vjezdu do ulice Na Zadomí MP souhlasí s kladným vyřízením žádosti.
Vyjádření OMM: Upozorňujeme, že nesmí docházet k tomu, že řidič vozidla (hasičské cisterny) při manévrování bude
točit volantem na místě, protože by jinak mohlo dojít k poškození odseků, kostek a jejich uvolňování. Vyjádření ORM:
ORM souhlasí se zvláštním užíváním (záborem) veřejného prostranství na HN z důvodu předávání nové hasičské
techniky dne 14.12.2015 od 14:00 do 16:00 hod. ORM doporučuje pro toto předání využít plochu před „vlaštovkami“,
která je pro podobné akce určena. V požadovaném místě se v blízkosti nachází ozdobený vánoční strom a Betlém.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli v tom, že je třeba vysvětlit JSDH to, že jsou v záležitostech užívání náměstí naprosto stejným
subjektem jako všichni ostatní žadatelé, takže je nezbytné dodržovat daná pravidla, která pro takovéto akce a zábory
ploch na náměstí platí. V další diskusi bylo vysvětleno, proč JSDH nechce předání cisterny mít v prostoru "pod
vlaštovkami", chtějí akci pojmout jako "dárek pod stromečkem".
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 336- 14249/15
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na Husově náměstí mezi spolkovým domem a kostelem
Nejsvětější Trojice pro slavnostní předání hasičské techniky dne 14.12.2015 od 14:00 do 16:00 hodin. JSDH organizačně
zajistí celou akci včetně součinnosti s TS a MP.
RM 336 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Cena vodného a stočného na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 336 - 7/6 Příloha: RM 336 - 7/6
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zaslala ceny vodného a stočného na rok 2016 - viz příloha č. RM
336 - 7/6 na tzv. "žlutém papíře".
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o cenách vodného a stočného na rok
2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 336- 14250/15
RM bere na vědomí cenu vodného a stočného na rok 2016 vydanou společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
RM 336 Bere na vědomí.

STIS

Stránka 39 z 40

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 336 - 7.12.2015

7.7 Ing. P. Neumann - připomínka k VO v některých částech města

Identifikace:
Ing. Petr Neumann připomněl, že v některých částech města je velice špatná intenzita VO, jde o proces obměny
stávajících klasických zářivek za LED-osvětlení.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
ST - přislíbil projednat s vedoucím TS - bude řešeno v rámci PVO.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 336:

17:00

Příští porada bude: RM 337, 21.12.2015, 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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