Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 335 (ve volebním období 29. zasedání) ze dne: 23.11.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 335 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat

Hosté:
1
Eva Rousková
2
Hana Kavková
3
Lenka Benešová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:00
místostarosta (Město)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:07
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:09
16:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:09
14:12
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:15
15:09
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:09
15:24
města)

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

ředitelka "MŠ Rašínova"
zástupkyně ředitelky "MŠ Na Františku"
zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"

Částečná
Částečná
Částečná

13:05
13:05
13:05

13:35
13:35
13:35

Částečná
Částečná
Částečná

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 335 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 335 (ve volebním období 29. zasedání) ze dne: 23.11.2015
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
13:50
14:10
15:20
13:05
15:45
16:10

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 335 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat
Hosté:
1
Eva Rousková
2
Hana Kavková
3
Lenka Benešová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:00
místostarosta (Město)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:07
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:09
16:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:09
14:12
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:15
15:09
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:09
15:24
města)
ředitelka "MŠ Rašínova"
zástupkyně ředitelky "MŠ Na Františku"
zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"

13:05
13:05
13:05

13:35
13:35
13:35

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

Částečná

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 335 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 334) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 334 ze dne 11.11.2015 :

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS

Stránka 2 z 50

Tisk: 27.11.2015

STIS

Stránka 3 z 50

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 280- 11862/13

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Provede: OMM = Odbor majetku města

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Schůzka na ŘSD proběhla dne 21.09.2015, dne 20.10.2015 byly při jednání na městě předány zástupci ŘSD potřebné
podklady, následně se k tomu ŘSD mělo písemně vyjádřit. Prozatím žádné vyjádření nepřišlo. ORM ŘSD zaurguje.
RM 335 schválen nový termín: 21.12.2015 (Průběžně plněno, není znám závěr ŘSD.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 304- 12881/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 018
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

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

Usneseni:: RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká Cyklostezky Krčín – Spy. RM
ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá
OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky pozemků.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 15.2.2016 (ST jednal s vlastníkem pozemku s pí
P. na navržené trase cyklostezky se závěrem, že stále nesouhlasí. OMM bude hledat alternativní řešení trasy.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13169/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 405
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Usnesení KREG č. 7/2014 - zatékání do sklepů

Usneseni:: RM ukládá OMM intenzivně se věnovat problému zatékání vody do sklepů domů na Husově náměstí, a to s trvalou a
zvýšenou pozorností a co nejvíce urychlil řešení a následně i postup prací a průběžně o postupu prací informovat RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Projektantem byl zaslán návrh na provedení opatření č. III, u SPP bylo požádáno
o povolení, probíhají přípravné práce na realizaci opatření č. III. Nové skutečnosti od vlastníků nemovitostí nenastaly.
RM 335 schválen nový termín: 1.2.2016 (V řešení. Zůstává ve sledování.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13356/15
19 683
Věc:

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

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Návrh pamětní desky Vl. Moravce

Usneseni:: RM vzala na vědomí předložený návrh pamětní desky Vl. Moravce ve znění přílohy č. RM 317 - 3/5. RM ukládá OMM
ve spolupráci s OF hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na realizaci této pamětní desky, v případě
zjištění finanční rezervy bude OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení návrhu na schválení této
akce do seznamu investic na rok 2015 na ZM. RM ukládá OŠKS zařadit tuto záležitost do nejbližšího jednání komise
kulturní.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 14.3.2016 (Od OV Spy zatím nebylo zasláno
žádné projednání. Do návrhu rozpočtu tato pamětní deska zařazena nebyla.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 27.11.2015

RM 318- 13459/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 759
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Cyklostezka Krčín - Spy - podnět z komise pro vyváženou dopravu

Usneseni:: RM souhlasí s variantou č. 2 pro vedení cyklostezky Krčín - Spy ve znění přílohy č. RM 318 - 7/7. RM ukládá OMM
zahájit předběžná jednání s vlastníky pozemků o umístění cyklostezky dle schválené varianty.
Plnění:
ST jednal s vlastníkem pozemku s pí P. na navržené trase cyklostezky se závěrem, že stále nesouhlasí. OMM bude
hledat alternativní řešení trasy. Zároveň projedná na nejbližším jednání Komise pro vyváženou dopravu. RM 335
schválen nový termín: 15.2.2016 (Hledá se alternativní řešení cyklotrasy.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 326- 13809/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 130
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

VŘ - opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují“ z
důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016. RM
doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Splněno. Do návrhu rozpočtu na rok 2016 byla tato akce zařazena, ale skončila pod čarou.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13810/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 131
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno)

Usneseni:: RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno), která byla
schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů, neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto
akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání
žádosti tak, aby k realizaci akce došlo v roce 2016.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 14.3.2016 (Průběžně plněno, dotační tituly jsou
sledovány. Do návrhu rozpočtu 2016 byla zařazena částka na přeřešení PD na obnovu ateliérového okna.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 327- 13856/15
20 166
Věc:

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

Termín: 18.1.2016

, výchozí: 18.1.2016

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

Plakátovací zařízení - rozhodnutí ve věci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Usneseni:: RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci umístění mobilního plakátovacího
zařízení v prostoru Husova náměstí. RM ukládá OMM předložit Komisi regenerační tento bod k projednání a k navržení
nového místa mimo Městskou památkovou rezervaci (MPR) pro přemístění mobilního plakátovacího zařízení z
prostoru Husova náměstí. Dále RM ukládá OMM zahájit nová jednání se státní památkovou péčí ve věci nového
návrhu a umístění mobilního plakátovacího zařízení v městské památkové rezervaci.
Plnění:
Komise RM doporučila místo v ul. Komenského po telefonní budce. RM nesouhlasila s přemístěním mobilního
plakátovacího zařízení z Husova náměstí na místo navržené Regenerační komisí. RM uložila OMM projednat a
následně podat žádost na přemístění mobilního plakátovacího zařízení do ul. U Zázvorky nebo na náměstí Republiky.
RM 335 schválen nový termín: 18.1.2016 (Běží projednávání.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 27.11.2015

RM 328- 13882/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 187
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

9.5.2016

, výchozí:

9.5.2016

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

Pronájem části pozemku městu pro čekárnu v ul. Nahořanská

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 666/1 o výměře 12 m2, druh pozemku ovocný sad,
k. ú. Krčín, vedeného na LV č. 1103 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu, s
vlastníkem pozemku, paní Ing. akad. arch. M. D. za účelem umístění čekárny autobusové zastávky (vč. odpadkového
koše), dle příslušných povolení, a to na dobu určitou 10 let a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok (celkem 240
Kč/kalendářní rok) s tím, že nájemné bude hrazeno ode dne zahájení stavby. Nájemce se zaváže pronajímateli pro
případ, že čekárna přestane plnit svůj účel, že ji na vlastní náklady odstraní a uvede pozemek do původního stavu
včetně oplocení, a v případě, že provozem čekárny dojde prokazatelně k poškození oplocení pronajímatele, provede
nájemce opravy na vlastní náklady.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 9.5.2016 (Stále probíhají jednání o vzhledu a o
uzavření smlouvy o právu provést stavbu dle stavebního zákona.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
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:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 7.12.2015 (Realizace teprve proběhne. ARCH
byl s tímto úkolem obeznámen.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 329- 13938/15

Odpovídá (Garant) : MST

20 228
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Systém parkování ve městě - zpoplatnění parkování

Usneseni:: RM bere na vědomí předložené materiály ke zpoplatněnému parkování. RM ukládá OMM do návrhu nařízení o
placeném stání na místních komunikacích ve městě Nové Město nad Metují zapracovat projednané změny a
postupovat v dalších krocích dle upravené přílohy č. RM 329 - 5/1 „Harmonogram k zavedení placeného parkování na
Husově náměstí a ul. Komenského“. RM ukládá OMM o dalším vývoji informovat na jednání RM dne 26.10.2015.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Přípravné práce k systému parkování probíhají v návaznosti na minulé hlášení.
RM 335 schválen nový termín: 1.2.2016 (Budou předloženy další informace RM o vývoji.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13952/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 265
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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 plnění. RM 335 schválen nový termín: 7.12.2015 (Znalecký posudek je vyhotoven.
Geometrické zaměření proběhlo 27.10.2015. GP zatím nebyl potvrzen Katastrálním pracovištěm Náchod.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13968/15
20 281
Věc:

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

Termín: 14.3.2016

, výchozí:

14.3.2016

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

Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici

Usneseni:: RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci „Autobusový přístřešek na
zastávce Krčín - Na Strážnici“ a schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž přístřešku za částku 120.149 Kč bez
DPH, tj. 145.381 vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/13. RM pověřuje ST podpisem Smlouvy o dílo.
Plnění:
Smlouva o dílo uzavřena prozatím nebyla. Realizace a nákup autobusového přístřešku na zastávku Krčín - Na
Strážnici byla přesunuta do roku 2016. Vše se ještě musí technicky dořešit s arch. Davidovou, majitelkou pozemku, na
kterém bude přístřešek umístěn. RM 335 schválen nový termín: 14.3.2016 (Realizace přesunuta do roku 2016.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 27.11.2015

RM 330- 13988/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 294
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Příprav Dětského silvestra - podnět KKULT

Usneseni:: RM souhlasí s pořádáním Dětského silvestra 2015 v podobě posledních 4 let. RM ukládá OŠKS organizačně zajistit
tuto akci a o stavu příprav informovat RM.
Plnění:
Splněno, informace o stavu příprav byly předány na RM 333 dne 09.11.2015.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14022/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 374
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Prodej neobsazeného bytu z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 4 v domě č. p. 22 v ul. Komenského v Novém Městě
nad Metují, kterým bude ve smyslu Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
stanovena cena v místě a čase obvyklá za volný byt bez nájemce.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 21.12.2015 (Nájemce se dle dohody s OSN
odstěhuje do dne 30.11.2015. Teprve po jeho odstěhování může znalec ohodnotit byt.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14027/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 379
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořany/2

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují Krčín, Nahořany/2". RM ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že RM ukládá omezení
rozsahu předmětu veřejné zakázky na zpracování PD pro úsek z ul. K Sirkárně na Popluží a z Popluží do ul.
Elektrárenská.
Plnění:
Probíhá příprava ZD. RM 335 schválen nový termín: 21.12.2015 (Probíhá příprava ZD.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14030/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 382
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Ukazatel okamžité rychlosti v ul. Náchodská - rozpočtové opatření

Usneseni:: RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění instalace ukazatele okamžité
rychlosti v ul. Náchodská. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 8.000 Kč z org. 1442 Cyklostezka v ul.
Náchodská na org. 1680 Měřič rychlosti v ul. Náchodská.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14034/15

Provede: OMM = Odbor majetku města

20 386

Odpovídá (Garant) : ST

Věc:

Úprava svahu pod MMUZ

Termín: 18.1.2015

, výchozí: 18.1.2015

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

Usneseni:: RM schvaluje záměr na úpravu svahu pod MMUZ dle návrhu vedoucího Správy lesů, ve znění přílohy č. RM 331 - 3/9.
RM ukládá OMM požádat na OŽP a OVRR - SPP o příslušná vyjádření potřebná k realizaci tohoto záměru.
Plnění:
Byla podána žádost na státní památkovou péči. Po vydání stanoviska bude požádán OŽP. RM 335 schválen nový
termín: 18.1.2015 (Průběžně plněno.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 27.11.2015

RM 331- 14040/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 391
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

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:
Dne 09.11.2015 proběhlo jednání s 2. náměstkem hejtmana s p. Janečkem (gesce pro dopravu a silničního
hospodářství) za účasti zástupců města (ST+ MST + vedoucího OMM). Otázka o převzetí komunikace byla
projednána. Město bylo požádáno o zaslání písemné nabídky. RM 335 schválen nový termín: 7.12.2015 (Proběhne
odeslání písemné nabídky.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 332- 14066/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 425
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v ul. Komenského

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, jako
zahrady ve stávajícím stavu, se zájemcem, p. J. M., který podal nejvyšší nabídku, a to ode dne 15.11.2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 24 Kč/m2/rok. RM byla seznámena s vyjádřením vlastníků
domu č. p. 382 ke zveřejněnému záměru města, kteří podali výpověď z nájmu uvedeného pozemku dne 25.05.2015.
Protože ke zveřejnění záměru města pozemek pronajmout došlo z důvodu dodržení zákonné povinnosti nakládat s
majetkem města s péčí řádného hospodáře, RM k jejich vyjádření, ve kterém nebyly uvedeny žádné skutečnosti, které
by pronájmu pozemku bránily, nemohla přihlédnout.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 21.12.2015 (Zájemce o nájem je do dne
28.11.2015 mimo republiku. Smlouva mu byla zaslána elektronicky, seznámil se s ní, ale chce ji před podpisem ještě
projednat.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 332- 14067/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 426
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v kolonii

Usneseni:: RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2 v k. ú. Krčín, podanou dne
29.09.2015 nájemci, manželi J. a P. A. s tím, že nájem skončí dne 31.12.2015. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města
pronajmout jako zahradu nejvyšší nabídce nájemného pozemek p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku
zahrada, z majetku města, vedený na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého
návrhu na zveřejnění záměru města, a to ode dne 01.01.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím,
že minimální cena nájmu je 5,50 Kč/m2/rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14068/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 427
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Prodej části pozemku z majetku města v ul. Československé armády

Usneseni:: RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku a ukládá OMM upravit předložený návrh záměru města
prodat, viz příloha - návrh záměru, na záměr města vypůjčit část pozemku pozemková parcela č. 696/53 o výměře cca
4 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města,
zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují a poté záměr města zveřejnit.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14076/15
20 433
Věc:

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

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Výměna obrubníků v ul. Johnova - realizace stavby

Usneseni:: RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 168/2015 na akci „Výměna obrubníků v Johnově ul.“ ve
znění přílohy č. RM 332 - 3/8 a pověřuje ST podpisem dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 27.11.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 332- 14081/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 437
Věc:

Termín: 18.1.2016

, výchozí: 18.1.2016

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

Žádost Sboru církve bratrské v Novém Městě nad Metují o umístění nástěnky

Usneseni:: RM ukládá OMM předložit ve spolupráci se žadatelem návrh řešení a umístění požadované nástěnky.
Plnění:
Ze dne:
Poznámka:

Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 335 schválen nový termín: 18.1.2016 (V řešení. Žadatel má předložit návrh
řešení. Zatím nebylo předloženo.)
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 332- 14083/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 438
Věc:

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Oprava zatáčky - křižovatky ul. 28. října a Rašínova - podnět Mgr. L. Černého

Usneseni:: RM ukládá OMM předložit návrh možného řešení oprav povrchu místní komunikace v lokalitě křižovatky ul. 28. října a
Rašínova, a to ve dvou variantách, tj. 1/ oprava povrchu komunikace - pouze zatáčky v křižovatce a 2/ oprava povrchu
komunikace v zatáčce až po kruhový objezd.
Plnění:
Splněno, bude předloženo do RM 335.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 332- 14085/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 440
Věc:

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 118/2015
Int: OSN/368

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.118/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
Kressida, s.r.o., U továren 25/260, 102 00 Praha 10, IČO: 27088855, ve znění přílohy č. RM 332 - 4/2 a pověřuje ST
jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 332- 14112/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 450
Věc:

Termín: 18.1.2016

, výchozí: 18.1.2016

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

Podnět Ing. Prouza - orientace cestujících na stanovišti autobusů u vlakového nádraží

Usneseni:: RM ukládá OMM navrhnout a zajistit umístění orientační tabulky s plánkem autobusových zastávek před vlakovým
nádražím.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu. RM 335 schválen nový termín: 18.1.2016 (Návrh je rozpracován.)
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 333- 14117/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 472
Věc:

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

VŘ - PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ruší, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, zadávací řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují" z důvodu, že byla podána
pouze 1 nabídka.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 333- 14128/15
20 480
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Neplatiči nájemného v bytech města k 31.10.2015
Int: OSN/369

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.10.2015 ve znění přílohy č. RM 333 - 4/1.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
27.11.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 27.11.2015

RM 333- 14129/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 481
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.10.2015
Int: OSN/370

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.10.2015 ve znění přílohy č. RM 333 4/2.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14131/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 483
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 134/2015

Int: OSN/372
Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.134/2015 uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují a fy Proplast
K s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, ve znění přílohy č. RM 333 - 4/4, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14146/15
20 490
Věc:

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

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Klub Mandl - dotace MPSV ČR na provoz služby sociální rehabilitace pro rok 2016

Usneseni:: RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci MPSV ČR na provoz sociální rehabilitace pro rok 2016 v předpokládané výši
600.000 Kč.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
27.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 335 - 23.11.2015

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 335 - 23.11.2015

Majetkoprávní úkony

13:50

OMM

2.1 Výpůjčka pozemku - snížení výměry
Zdroj. dokum.: RM 335 - 2/1 - Flash Příloha: RM 335 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Vypůjčitel p. J. R. má ode dne 01.07.2009 ve výpůjče část pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 200 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny za účelem údržby a jako příjezd a přístup k rodinnému domu čp. 1. Vypůjčitel požádal o
snížení vypůjčené části pozemku z 200 m2 na 120 m2 z důvodu, že část pozemku již není zatravněna, neboť vlastník
sousedního objektu čp. 101 po vybudování garáže a dílny provedl na pozemku terénní úpravy a plochu částečně
zpevnil štěrkem pro výjezd a nájezd vozidel do uvedených staveb.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a souhlasit se snížením vypůjčené výměry.
Odůvodnění:
OVRR: Nemá připomínky ke snížení vypůjčené výměry. Přístavba skladu a garáže byla povolena v r. 2011, město
bylo účastníkem řízení a vyjadřovalo se pouze k záboru při provádění stavby. ARCH: Souhlasí se snížením výměry a
navrhuje nějakým způsobem řešit výpůjčku také s vlastníkem objektu čp. 101, aby byla i tato část pozemku zahrnuta
do systému výpůjček, vyřešilo by se tím i napojení provozovny na účelovou komunikaci, kterou využívá k podnikání.
ORM: Souhlasí se zmenšením plochy výpůjčky žadateli. Pan T., vlastník sousedního objektu, bude pozván na MěÚ a
bude s ním osobně řešen zásah do městského pozemku a legalizace sjezdu. TS: Doporučuje zlegalizovat stávající
napojení novostaveb na příjezdovou cestu a sjezdy řešit výpůjčkou, stavební povolení mělo řešit i vzhled a provedení
sjezdů. Se snížením výměry výpůjčky souhlasí. OMP: Vypůjčitel chce udržovat pouze pozemek v bezprostředním
okolí domu, který je zatravněn + částečně přístupová cesta k domu. Zbylou plochu zčásti upravil (terénní úpravy, štěrk
a do budoucna zámková dlažba) a užívá vlastník sousedního objektu, prozatím bez právního důvodu, bude
upozorněn, aby město seznámil s plánovanými úpravami a požádal o jejich povolení a následně zajišťoval i údržbu, a
to na základě příslušného smluvního vztahu. OV Vrchoviny nemá k věci připomínky.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 335- 14154/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20494).

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.
RM 335 Ukládá.

STIS

Stránka 12 z 50

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

2.2 Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání
Zdroj. dokum.: RM 335 - 2/2 - Flash Příloha: RM 335 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný
na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Pozemek je volný a vyklizený, viz příloha: foto. V souladu s usnesením
RM č. 330-13948/15 ze dne 29.09.2015 byl záměr města pronajmout pozemek nejvhodnější nabídce zveřejněn po
dobu 30 dnů ode dne 09.10.2015 do dne 10.11.2015. Ke zveřejněnému záměru jsme neobdrželi žádné nabídky ani
vyjádření.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zveřejnění pronájmu a délce zveřejnění.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů - doporučují pronájem, příp. i jen části pozemku, k záměru se nepřihlásil
žádný zájemce. Pozemek se nachází v oploceném areálu mezi sběrnou surovin a f. PALIVA STAVEBNÍ HMOTY
HAVRDA, s. r. o. Pozemek v roce 2015 krátkodobě využívaly firmy pracující na stavbě v ul. Náchodská. Pozemek je
nyní upraven a volný. OMP navrhuje zveřejnění pronájmu opět na dobu 30 dnů, viz příloha: návrh záměru.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 335- 14155/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20495).

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

STIS

RM 335 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

2.3 Pronájem pozemku z majetku města - zahrada
Zdroj. dokum.: RM 335 - 2/3 - Flash Příloha: RM 335 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Spy, vedený na LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad
Metují, viz příloha: snímek mapy. V souladu s usnesením č. RM 331-14020/15 ze dne 12.10.2015 byl ode dne
23.10.2015 do dne 10.11.2015 zveřejněn záměr města pronajmout pozemek jako zahradu. Ke zveřejněnému záměru
bylo dne 09.11.2015 podáno vyjádření žadatelů - pí M. a p. H., viz příloha: vyjádření.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů a usnesení RM 331 na základě žádostí pí M. a p. H. Stávající nájemce
Ing. L. Š. podal ze smlouvy o nájmu pozemku výpověď a smlouva končí dne 30.11.2015.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 335- 14156/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20496).

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2, druh pozemku ostatní plocha,
zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec
Nové Město nad Metují a ukládá OMM uzavřít se zájemci, paní E. M. a p. M. H., ode dne 01.12.2015 smlouvu o nájmu
pozemku p. p. č. 318/14 v k. ú. Spy za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou, že
nájemci provedou úpravu vysázené zeleně z důvodu zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce dle požadavku Policie ČR a
za nájemné ve výši 5 Kč, kdy tato cena proti cenám schváleným RM pro k. ú. Spy ode dne 01.01.2012 je snížena ze 7
Kč/m2/rok z důvodu blokace pozemku a omezení jeho užívání z důvodu předpokládané stavby přeložky I/14, autobusové
zastávky a přístupových chodníků a s ohledem na skutečnost, že pozemek p. p. č. 312/2 v k. ú. Spy, který není vlastnictvím
města, je užíván ve veřejném zájmu jako plocha pod stavbou chodníku.

STIS

RM 335 Schvaluje.
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

2.4 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - Náchodská
Zdroj. dokum.: RM 335 - 2/4 - Flash Příloha: RM 335 - 2/4 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, zastoupená
na základě plné moci evidenční č.: PM/II – 023/2015 ze dne 5.3.2015 společností ELEKTRO COMP spol. s r.o.,
Maloskalická 68, 552 03, Česká Skalice, IČO: 15032060, žádá ve smyslu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ze dne 24.02.2015, o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti, spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení
součásti distribuční soustavy, č. IV-12-2012864/3 Nové Město n. M. kNN příp. č. p. 2100 Š., v pozemcích města
pozemková parcela č. 547/5 a č. 548/2, obě druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha,
pozemková p. č. 549/10, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a pozemková parcela č. 550/2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV
č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to v rozsahu 278,75 bm, dle geometrického plánu č. 2038 –
139/2015, schváleného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dne
27.10.2015, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku
zatíženého věcným břemenem. Celková cena je 55.750 Kč + DPH v zákonné výši. Přílohy: kolaudační souhlas, návrh
smlouvy, situace projektovaného vedení.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. RM 315-13266/15 ze dne
16.02.2015 a stavba je dokončena a zaměřena. S dokončením stavby bylo město seznámeno OVRR při vydání
kolaudačního souhlasu, k jehož vydání nemělo námitky. Cena je stanovena v souladu se Zásadami pro nakládání s
nemovitostmi v majetku města.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 335- 14157/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20497).

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení součásti
distribuční soustavy dle smlouvy č. IV-12-2012864/3 Nové Město n. M. kNN příp. č. p. 2100 Š., v pozemcích města p. p. č.
547/5 a p. p. č. 548/2, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, p. p. č. 549/10, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 550/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vše v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to v rozsahu 278,75
bm, dle geometrického plánu č. 2038 – 139/2015, schváleného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod dne 27.10.2015, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m
pozemku zatíženého věcným břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí strana oprávněná z
věcného břemene - žadatel. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, viz příloha - návrh
smlouvy, a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu - Nábřežní
Zdroj. dokum.: RM 335 - 2/5 - Flash Příloha: RM 335 - 2/5 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, zastoupená
na základě pověření ev. č.: POV/OÚ/82/0102/2014 ze dne 14.04.2014 zaměstnancem T. P., předložila městu
prostřednictvím firmy AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020, Nymburk Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. [IE-12-2005528/VB001], název stavby: Nové Město n. M. knn ul. Nábřežní, za účelem umístění a provozování zemního kabelového vedení NN uloženého na pozemcích
pozemková parcela č. 710/4, č. 710/5, č. 674/2, č. 681, č. 674/1, č. 743/6, č. 105/2 a č. 44/9, vše druh pozemku
ostatní plocha, vše v k. ú. Krčín, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to na
dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku a 200 Kč + DPH za
1 m2 pozemku (pod stavbou pilířů) zatíženého věcným břemenem. Předpokládaný rozsah 386,5 bm a 1 m2. Návrh
smlouvy byl schválen usnesením č. RM 333- 14116/15 ze dne 09.11.2015, ale vedoucí OMM doporučil toto usnesení
revokovat. Přílohy: celková situace stavby, snímek mapy, návrh smlouvy.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Vedoucí OMM po konzultaci s ORM a na základě toho, že stále není vyjádření společnosti ČEZ ke sloučené investiční
akci v roce 2016, považuje za nutné doplnit do návrhu smlouvy o právu provést stavbu následující doplnění čl. IV,
odst. 8, písm. a): "Stavba bude prováděna v součinnosti se stavbou kanalizace v roce 2016, veřejného osvětlení a
městského rozhlasu v této ulici a s vybudováním nového povrchu komunikace. Vedení NN bude uloženo do země
před dokončením uvedených staveb" (uvedeno červeně). Uložení kabelů NN do země musí proběhnout v roce 2016
společně s kanalizací a uložením kabelů VO a MR a před dokončením komunikace v ul. Nábřežní.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 335- 14158/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20498).

RM revokuje své usnesení č. RM 333-14116/15 ze dne 09.11.2015 ve věci uzavření předložené Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. [IE-12-2005528/VB001]. RM souhlasí
s uzavřením nově předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č. [IE-12-2005528/VB001], název stavby: Nové Město n. M. - knn ul. Nábřežní, na pozemcích p. p. č.
710/4, č. 710/5, č. 674/2, č. 681, č. 674/1, č. 743/6, č. 105/2 a č. 44/9, vše druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Krčín,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, viz příloha - návrh smlouvy s doplněním a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

2.6 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 335 - 2/6 - Flash Příloha: RM 335 - 2/6 - Flash
Identifikace:
71 m2 zapojeného porostu jalovce čínského na pozemku p. č. 2294 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Porost jalovce čínského se nachází v prostoru autobusového nádraží na Rychtě. Jeho odstranění je navrženo z
důvodu celkové úpravy pozemku a výsadby nových solitérních dřevin.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 335- 14159/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20499).

RM souhlasí s pokácením 71 m2 zapojeného porostu jalovce čínského na pozemku p. č. 2294 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 335 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

Čl 3

14:10

Rozvoj

OMM

3.1 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - výměna bezdrátového WIFI spoje MŠ
Krčín - panelový dům č. p. 47

Identifikace:
Dne 16.10 2015 byla předána akce, Nové Město nad Metují - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
(dále jen "MKDS"). Signál z kamer je přenášen bezdrátově ve volně šiřitelném pásmu. U kamerových bodů MŠ Krčín
a křižovatka "U Papežů" se nepatrně projevuje rušení domácími WIFI stanicemi v době od cca 16 do 21 hodin.
Příčinou je rovněž velká délka spoje cca 1,3 km. Rušení se projevuje mírným zpomalením ovládání kamery a
neplynulým přenosem obrazu z kamer. Za stávajících parametrů spoje, které byly dány v dokumentaci pro výběrové
řízení, již nelze přenos vylepšit. Dodavatel navrhl řešení a předložil cenovou nabídku na výměnu nainstalované
antény průměru 30 cm 5 GHz za anténu průměru 70 cm 10 GHz v celkové ceně 28.000 Kč bez DPH, 33.880 Kč vč.
DPH (v ceně je zahrnut odpočet za nahrazované antény, které dodavatel odebere zpět). Pro přijetí nabídky by bylo
nutné schválit výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť je z důvodů záruky
nezbytné, aby montáž prováděla firma T – SERVIS Jiří Nešněra, která byla dodavatelem kamerového systému. V
rozpočtu města na rozšíření MKDS je vyčleněno 670 tis. Kč skutečné náklady na rozšíření činily 545 tis. Kč s DPH. Při
přijetí nabídky by nebylo nutné činit rozpočtové opatření. ORM doporučuje schválit předloženou nabídku z důvodů
zajištění kvalitního přenosu signálu z výše uvedených kamerových bodů. Rušení v tomto pásmu může být horší
vlivem předpokládaného dalšího nárůstu zdrojů rušení.
K rozhodnutí:
Schválit předloženou nabídku firmy T-SERVIS Jiří Nešněra + povolit výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Krátká diskuse k problematice kvality přenášených signálů na bezdrátovém volně šiřitelném pásmu.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 335- 14160/15,

(uložen úkol číslo 20500).

RM schvaluje předloženou nabídku firmy T-SERVIS Jiří Nešněra a souhlasí s výměnou nainstalované antény průměru 30 cm
5 GHz za anténu průměru 70 cm 10 GHz za nabídkovou cenu 33.880 Kč vč. DPH. RM souhlasí s realizací výměny antén
firmou T-SERVIS Jiří Nešněra a uděluje u této akce výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.

STIS

RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

3.2 Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28 října - Protokol o mimořádné kontrole SFDI
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/2 - Flash Příloha: RM 335 - 3/2 - Flash
Identifikace:
Ode dne 02.09.2015 byla kontrola SFDI akce „Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28 října“. Dne 10.11.2015
jsme převzali protokol o mimořádné kontrole SFDI. Výsledek kontroly: z protokolu nevyplývají pro nás žádné sankce,
máme převést 70 % vrácených prostředků od dodavatele na účet SFDI (již bylo převedeno), zajistit od dodavatele
opravu stavebního deníku, opravit ZVA podle výše vrácených prostředků, o splnění odstranění kontrolních zjištění
informovat písemně vedoucího kontroly. Všechny protokoly z kontrol SFDI jsou standardně předávány NKÚ.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 335- 14161/15
RM bere na vědomí protokol o mimořádné kontrole SFDI akce „Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října“.

STIS

RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

3.3 Dopravní značení v ul. Halínská - nesouhlas s korekturou upravující časovou platnost
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/3 - Flash Příloha: RM 335 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Na jednání RM č. 330 dne 29.09.2015 bylo, na základě podnětu občana v rubrice dotazy a odpovědi, projednáváno
svislé dopravní značení v ul. Halínská. Jedná se o svislé dopravní značení č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s
údajem 30 km/hod. a s dodatkovou tabulkou č. E13 s údajem o době platnosti úpravy. Na jednání RM byl předložen k
projednání text na dodatkové tabulce ve znění od 06:00 hodin do 18:00 hodin. K tomuto bodu přijala RM usnesení č.
RM 330-13967/15 v následujícím znění: „RM schvaluje instalaci dopravního značení č. B20a „Nejvyšší dovolená
rychlost“ s údajem 30km/hod. s dodatkovou tabulkou č. E13 s údajem od 06:00 hodin do 08:00 hodin. K přijatému
usnesení podal p. Bc. J. M. nesouhlas s korekturou upravující časovou platnost omezení, a požaduje nové projednání
a návrat k původnímu návrhu časové platnosti, která byla navržena Dopravním inspektorátem v Náchodě, tedy ve
všední dny od 06:00 hod. do 18:00 hod. Svůj nesouhlas zdůvodňuje těmito skutečnostmi: silnice s parametry
nevyhovujícími po stránce směrového a výškového vedení trasy současné, natož očekávané dopravní zátěži s
vysokým podílem těžké nákladní dopravy, navíc ve špatném technickém stavu, špatné rozhledové poměry kvůli
zatáčce na horizontu, neexistující chodník ani cyklostezka v předmětném úseku, neosvětlený přechod pro chodce bez
dohledu přechodáře, autobusová zastávka pod kopcem přímo v jízdním pruhu. Nebezpečnost úseku umocňuje i
skutečnost, že ve směru na Krčín je autobusové stání bez jakékoliv ochrany a to nejen proti vozidlům, ale i
povětrnostním vlivům a lidé čekající na autobus stojí ve vzdálenosti cca 0,5 metru od krajnice. Časový úsek 06:00 08:00 hodin považuje Bc. J. M. za nedostatečný. Dále poukazuje na dostupná data z webu Ředitelství silnic a dálnic
ČR z roku 2010, kdy zde byl při sčítání dopravy zjištěn průjezd 4394 vozidel za 24 hod., z toho 862 těžkých
nákladních vozidel. Od roku 2010 do dnešního dne však určitě došlo k dalšímu nárůstu intenzit dopravy, jak osobní,
tak zejména kamionové s ohledem na výrazné navýšení dopravy v nedalekém závodě Škoda Kvasiny. K nesouhlasu
p. Bc. J. M. přiložil podpisy dalších obyvatel Spů. Znění nesouhlasu s korekturou upravující časovou platnost omezení
včetně přílohy s podpisy dalších obyvatelů Spů je přílohou RM.
K rozhodnutí:
Rozhodnout ve věci stížnosti p. Bc. J. M. ohledně úpravy dodatkové tabulky č. E13 u navrhovaného svislého
dopravního značení v ul. Halínská ve Spech.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: ORM nemá námitek ke změně textu na dodatkové tabulce č. E13 u navrhovaného dopravního
značení B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. v ulici Halínská ve Spech.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse k požadovanému rozšíření doby platnosti omezení rychlosti. Nakonec se radní rozhodli neschválit
návrh žadatele na rozšíření časového omezení a potvrdili své předchozí usnesení, které vymezovalo časové omezení
rychlosti od 6:00 do 8:00 hodin.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 335- 14162/15,

(uložen úkol číslo 20501).

RM nesouhlasí s návrhem žadatele p. Bc. J. M. na úpravu dodatkové tabulky č. E13 s údajem od 06:00 do 08:00 hodin na
dobu od 06 do 18:00 hod. u navrhovaného dopravního značení č. B20 "Nejvyšší dovolená rychlost s údajem 30 km/hod. v
ulici Halínská ve Spech. RM ponechává dodatkovou tabulku v původním odsouhlaseném znění dle usnesení č. RM 33013967/15 ze dne 29.9.2015, které zní: "RM schvaluje instalaci svislého dopravního značení č. B20a „Nejvyšší dovolená
rychlost“ s údajem 30 km/hod. s dodatkovou tabulkou č. E13 s údajem od 06:00 hodin do 08:00 hodin v ul. Halínská v k. ú.
Spy a dále ukládá OMM zajistit zvýraznění DZ "Přechod pro chodce" v ul. Halínská k. ú. Spy. RM pověřuje OMM k zajištění
příslušných vyjádření a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích."
RM 335 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

3.4 Dodatek č. 4 SOD Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/4 - Flash Příloha: RM 335 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Dodatek řeší vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby. V rozpočtu stavby nebyla položka dodání a
rozprostření ornice pod sadové úpravy ve výměře plochy sadových úprav. Dále nebyla položka dodání a rozprostření
ornice a osetí ploch, které byly ve staveništi zasaženy stavebními pracemi. Toto vzniklo předpokladem, že stavba
silnice a stezky bude realizována současně a jedním dodavatelem. Odpočítávají se méněpráce dle specifikace v
příloze č. RM 335 - 3/4. Celková cena díla 8.160.865,19 Kč se přiloženým dodatkem snižuje na částku 8.106.706,59
Kč. Na základě jednání se SFDI se z důvodu provedení vodorovného dopravního značení v plastovém provedení
mění termín dokončení díla na den 30.05.2016.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo + pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy bylo vysvětlena problematika vodorovného dopravního značení v plastovém provedení.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 335- 14163/15,

(uložen úkol číslo 20502).

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.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Žádost spol. FATO a.s. o změnu studie Březinky
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/5 - Flash Příloha: RM 335 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Dne 13.08.2015 byla na OMM doručena e-mailová žádost od společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO, Dřevařská
904, 500 03 Hradec Králové, na další změnu technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě Březinky. Poslední
změna byla schvalována na ZM 105 dne 29.01.2015. Tato žádost byla osobně projednána a postupně v ní byly činěny
úpravy. Konečná verze a příloha této žádosti byla doručena na město dne 04.11.2015. V příloze č. RM 335 - 3/5 je
původní žádost společnosti FATO a.s. ze dne 13.08.2015, ve které odůvodňuje opětovnou žádost o změnu vč.
navrhovaného řešení.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit změnu v řešení situace dílčí části území Březinky.
Odůvodnění:
OMM bez připomínek. ARCH: Trvá názor ARCH - na jednu parcelu, jedno odstavné místo. Případné rozhodnutí o
snížení akceptuje. OVRR: Souhlasili by s kompromisním řešením třech veřejných parkovacích stání pro 4 stavební
parcely. To by mělo být dostačující. ČSN a TP neříkají, že jedno veřejné parkovací stání musí být vytvořeno pro jednu
stavební parcelu. To musí vyjít z určitého posouzení lokality jako celku dle ČSN. Min. 1 parkovací stání budou muset
mít majitelé zajištěné také na svých parcelách. Sjezd z Vrchovinské bude posouzen projektem a projednán, je
předpoklad, že by to tam technicky řešitelné mělo být.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Přítomným bylo na snímcích a schématech v powerpointové prezentaci podrobně vysvětleno, v čem změny oproti
schválené zastavovací studii spočívají.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 335- 14164/15,

(uložen úkol číslo 20503).

RM doporučuje ZM schválit změnu v řešení situace dílčí části území Březinky, a to ve znění přílohy č. RM 335 - 3/5.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

3.6 Oprava povrchu místní komunikace v lokalitě křižovatky ulic 28. října a Rašínova
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/6 - Flash Příloha: RM 335 - 3/6 - Flash
Identifikace:
RM 332 uložila OMM předložit návrh možného řešení oprav povrchu místní komunikace v lokalitě křižovatky ulic 28.
října a Rašínova, a to ve 2 variantách, tj.: 1/ oprava povrchu komunikace - pouze zatáčky v křižovatce, 2/ oprava
povrchu komunikace v zatáčce až po kruhový objezd.
Odhad nákladů na opravu povrchu (frézování, vyrovnání nerovností a položení nové pojezdné vrstvy) odhadujeme ve
variantě: 1/ 400 tis. Kč, 2/ 800 tis. Kč. Tato oprava nebude ale trvalá, protože nosné vrstvy komunikace nevyhovují
současnému zatížení těžkou dopravou. Na komplexní rekonstrukci je pořízena projektová dokumentace s rozpočtem
12 mil. Kč. Komunikace 28. října a Rašínova jsou sice místní komunikace, ale převádějí část tranzitní dopravy vč. té
nákladní. V návrhu rozpočtu na rok 2016 není tato investice zahrnuta.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podané informace + rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že tato záležitost bude řešitelná nejdříve v době, kdy bude znám výsledek hospodaření města za rok
2015, což bude přibližně ve 2. polovině ledna 2016. Jde pouze o opravu, takže po případném rozhodnutí ZM by
neměla příprava a realizace trvat dlouho. Komplexní rekonstrukce je projektově připravená, ale ta by znamenala cca
12 mil. Kč.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 335- 14165/15
RM bere na vědomí informaci o problematice opravy povrchu křižovatky ulic 28. října a Rašínova.
RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Oprava náhrobní desky hrobu na hřbitově Všech svatých
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/7 - Flash Příloha: RM 335 - 3/7 - Flash
Identifikace:
Tento hrob je ve vlastnictví města a je v seznamu hrobů významných osobností a hrobů architektonické hodnoty. Stav
náhrobku je nevyhovující a hrozí spadnutí. Náhrobek byl vetknut do hřbitovní zdi, byly provedeny zabezpečovací
práce vykloněného náhrobní desky proti zborcení. Oprava tohoto náhrobku nebyla součástí stavby hřbitovní zdi. Je
nutná oprava, rozebrání a vystavění na novém betonovém základě. ORM doporučuje provést opravu ještě v letošním
roce. Máme nabídkovou cenu od firmy Martin Holanec - PM kámen za 32.549,-- Kč včetně DPH. Na položce místní
památky již nejsou žádné finance, proto je nutné v případě realizace schválit rozpočtové opatření.
K rozhodnutí:
Schválit realizaci opravy náhrobní desky hrobu na hřbitově Všech svatých a související výjimku ze Zásad.
Odůvodnění:
Zadání firmě na výjimku ze Zásad města Nového Města nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, bez poptávkového řízení (bod IV. písm. a) se odůvodňuje provedením prací těsně před zimní sezonou s
ohledem na provizorní zajištění, které nemusí přes mrazivé období vydržet zatížení náhrobní deskou.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o rozsahu opravy a přiměřenosti ceny.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 335- 14166/15,

(uložen úkol číslo 20504).

RM schvaluje realizaci opravy náhrobní desky hrobu na hřbitově Všech svatých. RM uděluje výjimku ze Zásad města pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu napřímo firmě Martin Holanec - PM kámen za nabídkovou cenu (26.900 Kč bez
DPH) 32.549 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 33 tis. Kč z org.1662 Program regenerace - městské
opevnění JV na org.1615 Místní památky.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

3.8 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa,
Nové Město nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/8 - Flash Příloha: RM 335 - 3/8 - Flash
Identifikace:
Zhotovitel akce, firma APN Bau, a.s., předložila na město žádost o prodloužení termínu do dne 20.12.2015 z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové
Město nad Metují“.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 335- 14167/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20505).

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové
Město nad Metují“, na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují", hřbitov Všech Svatých, ve znění přílohy č. RM 335 3/8 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Spolek Krčín - návrh "Koncepce využití objektu staré školy, ul. Bratří Čapků, č. p. 22"
Zdroj. dokum.: RM 335 - 3/9 - Flash Příloha: RM 335 - 3/9 - Flash
Identifikace:
Spolek Krčín předkládá návrh "Koncepce využití objektu staré školy jako multifunkčního komunitního centra" - viz
příloha č. RM 335 - 3/9. Při případném ukládání navazujících úkolů je třeba vést v patrnosti skutečnost, že v
předloženém a vyvěšeném návrhu rozpočtu na rok 2016 není uvedena žádná rozpočtová položka, která by se týkala
objektu staré školy.
K rozhodnutí:
Seznámit se s návrhem adresovaným vedení města a ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 335- 14168/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20506).

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.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

3.10 Ing. Prouza - inundační propustek v Krčíně

Identifikace:
Ing. Prouza zařadil přímo na jednání RM 335 záležitost týkající se inundačního propustku v Krčíně - jednal o této
záležitosti dne 23.11.2015 s občany města - p. Ing. Voborníkem a p. Hlavatým.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace z jednání.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza informoval o jednání, které se týkalo investiční akce, na kterou je PD, ale položka na její realizaci v
rozpočtu není. V souvislosti s chystanou opravou povrchu komunikace v ulici 1. máje upozornilo na skutečnost, že by
právě ul. Husitská měla vést objízdná trasa autobusů a je otázkou, zda takový nápor (až 110 průjezdů autobusů) by
most v ul. Husitská vydržel. Na toto navázala dlouhá debata o možných opatřeních a o protipovodňových investicích
na území Krčína.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 335- 14169/15
RM bere na vědomí informace radního pana Ing. Martina Prouzy vzešlé z jednání s p. Ing. Voborníkem a p. Hlavatým ve věci
inundačního propustku pod silnicí v ul. Husitská v Krčíně.
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RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 335 - 23.11.2015

Správa nemovitostí

15:20

OMM

4.1 Zápis č. 117 Bytové komise ze dne 11.11.2015
(Int.: OSN/375) Zdroj. dokum.: RM 335 - 4/1 - Flash Příloha: RM 335 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 117 Bytové komise ze dne 11.11.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 335- 14170/15
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 117 Bytové komise ze dne 11.11.2015, ve znění přílohy č. RM 335 - 4/1.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Zveřejnění záměru výpůjčky - MSSS Oáza
(Int.: OSN/376) Zdroj. dokum.: RM 335 - 4/2 - Flash Příloha: RM 335 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Zveřejnění záměru výpůjčky prostor pro podnikání (nebytových prostor) kadeřnictví v objektu č. p. 1424, ul. T. G.
Masaryka (MSSS Oáza). O výpůjčku požádal zájemce Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední
odborné učiliště Nové Město nad Metují, Školní 1377, Nové Město nad Metují, IČO: 14450453 (dále jen SPŠ, SOŠ,
SOU). Prostory bude žadatel využívat k praktické výuce oboru kadeřník dva dny v týdnu. Zájemce chce užívat
nabízené prostory pouze za provozní náklady (úhrada tepla, TUV, el. energie a vody).
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním výpůjčky.
Odůvodnění:
Dle sdělení ředitelky MSSS Oáza byly prostory kadeřnictví nabízeny ke komerčními pronájmu minimálně šestkrát.
Bohužel bez podání konkrétní nabídky. Vzhledem k tomu, že objekt MSSS Oáza není na strategicky atraktivním
místě, kde by mohlo být provozováno klasické, ekonomicky soběstačné kadeřnictví doporučuje OSN zveřejnění
záměru provést, smlouvu o výpůjčce uzavřít a hledat na trhu další potencionální zájemce. Tento krok povede k
zachování služby klientům MSSS Oáza.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 335- 14171/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20507).

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.
RM 335 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

4.3 Žádost nájemce městského bytu p. V. P.
(Int.: OSN/377) Zdroj. dokum.: RM 335 - 4/3 - Flash Příloha: RM 335 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Žádost pana V. P., nájemce bytové jednotky č. 1 v bytovém domě, o udělení výjimky v rámci stanovení výše
nájemného. Výjimka spočívá v zachování výše nájmu na hranici 43,22 Kč/m2/měsíc (což je úroveň regulovaného
nájmu) a nenavýšení nájemného na 55 Kč/m2/měsíc (smluvní nájemné). Navýšení nájmu je jednou ze standardních
podmínek při přechodu nájmu na člena domácnosti zemřelého nájemce v případě, že nejde o společný nájem bytu.
K rozhodnutí:
Souhlasit s udělením výjimky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSN - viz příloha č. RM 335 - 4/3. Tato žádost byla předběžně projednána při zasedání BK (viz zápis č.
117). BK nedoporučuje udělovat výjimku.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 335- 14172/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20508).

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).
RM 335 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Dodatek k nájemní smlouvě - kadeřnictví
(Int.: OSN/378) Zdroj. dokum.: RM 335 - 4/4 - Flash Příloha: RM 335 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě nebytových prostor kadeřnictví, č. p. 47, ul. T. G. Masaryka ze dne 01.01.2002.
Dodatek smlouvy se týká přistoupení pí Jiřiny Peštové, Šonov 17, Provodov-Šonov, IČO: 48619191 k nájemní
smlouvě, jako druhý nájemce. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy zavazují oba nájemce nerozdílně.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.
Odůvodnění:
Záměr přistoupení paní Peštové byl schválen v RM 331 a zveřejněn na úřední desce ode dne 29.10.2015 do dne
05.11.2015 bez připomínek ze strany veřejnosti. OSN doporučuje souhlasit s uzavřením dodatku.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 335- 14173/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20509).

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
RM 335 Schvaluje.
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RM 335 - 23.11.2015

4.5 Žádost - udělení souhlasu s pořádáním akce v areálu bývalých kasáren
(Int.: OSN/379) Zdroj. dokum.: RM 335 - 4/5 - Flash Příloha: RM 335 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Dne 19.11.2015 požádal p. Filip Procházka o udělení souhlasu s pořádáním akce Snowboard-freeski event v lokalitě
areálu bývalých kasáren (jedná o závod ve freesstyle jízdě na snowboardu a lyžích). Akce by se konala 28.11.2015 v
časovém rozmezí od 10:00 do 19:00 hodin. Příprava akce by probíhala již ve čtvrtek a pátek, kdy se bude navážet
sníh ze zimního stadionu a celkově se akce připravovat. Úklid prostoru se uskuteční v dopoledních hodinách v neděli
29.11.2015. Dle odhadu organizátorů by se akce mělo zúčastnit 200-300 lidí. Parkování os. automobilů je řešeno na
asfaltové ploše bývalého nástupního prostoru jednotek v areálu. Pohyb automobilů bude zajištěn značením. Součástí
závodu je výstavba konstrukce samotné rampy pomocí lešeňových trubek (výstavbu rampy žadatel již započal, viz
příloha č. RM 335 - 4/5).
K rozhodnutí:
Vydat souhlas s pořádáním akce v areálu bývalých kasáren.
Odůvodnění:
OSN souhlasí se záměrem pořadatele. Dle jejich názoru ale není výše uvedená akce zatím dostatečně organizačně
zajištěna. V případě splnění všech podmínek uvedených v usnesení doporučuje OSN souhlasit s pořádáním akce.
Vyjádření vedoucího TS: Vidí problém v tom, že nebude dostatek sněhu k požadovanému navezení. Požadované
dopravní značení TS k dispozici nemají. Odpadkové koše jsou připraveni dodat. Rovněž spatřuje riziko v tom, jakým
způsobem vzniká rampa - měl by být písemný záznam o tom, kdo stavěl lešení a kdo nese v případě úrazu
odpovědnost.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 335- 14174/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20510).

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.
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Město Nové Město nad Metují
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náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

4.6 Žádost o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení prostoru pro podnikání
(Int.: OSN/380) Zdroj. dokum.: RM 335 - 4/6 Příloha: RM 335 - 4/6
Identifikace:
Jedná se o žádost nájemce prostor pro podnikání Spolku Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s.,
Rašínova 313, IČO: 25299140, o udělení souhlasu s technickým zhodnocením objektu čp. 415, ul. 28. Října, který
užívá na základě smlouvy o nájmu. Technické zhodnocení spočívá v instalace výtahové plošiny do prostoru zrcadla
schodiště ve vstupním prostoru (viz foto).
Předpokládané náklady na provedení technického jsou odhadovány na cca 580. Tis vč. DPH. Předpokládané náklady
vychází ze zpracované cenové nabídky f. VECOM zdvihací zařízení s.r.o., Ovenecká 315/32, Praha. Nabídka byla
zpracována v roce 2014.
Technické zhodnocení bude realizováno nájemcem na jeho náklady. Po případném ukončení nájemní smlouvy bude
postupováno dle schválených Pravidel pro technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace) bytů a prostor pro
podnikání v majetku města Nové Město nad Metují realizované z podnětu nájemce a hrazené nájemcem.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s udělením souhlasu.
Odůvodnění:
Nájemce musí dle smlouvy o nájmu žádat pronajímatele o udělení souhlasu s provedením úprav pronajatého
prostoru. Žadatel bude úpravu financovat ze svých prostředků, navíc se bude pokoušet o získání dotačních
prostředků. OSN doporučuje souhlasit s udělením souhlasu.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Po kratší diskusi bylo schváleno upravené znění usnesení.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 335- 14175/15,

(uložen úkol číslo 20511).

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.
RM 335 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 5

RM 335 - 23.11.2015

Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2014/2015 v mateřských školách

Identifikace:
Ředitelka "MŠ Rašínova" a zástupkyně ředitelky "MŠ Na Františku" a ZŠ a MŠ Krčín předstupují před RM s
hodnocením školního roku 2014/2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí hodnocení školního roku 2014/2015 v mateřských 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:
Jednání se zúčastnily ředitelky a zástupkyně ředitelky mateřských škol, které zhodnotily školní rok 2014/2015.
1/ Eva Rousková - ředitelka MŠ Rašínova - v současné době je v MŠ 46 předškoláků z toho 8 dětí zřejmě bude žádat
o odklad školní docházky. Kapacita školy je téměř naplněna. Všechny plánované opravy byly provedeny, děkuje za
spolupráci s OSN. Žádá o provedení opravy sociálního zařízení v roce 2016. Škola se zúčastňuje plaveckého výcviku,
cvičení ve Sportovním centru a bruslení na zimním stadiónu. Cvičení ve Sportovním centru se osvědčilo, děti i učitelky
jsou nadšené. 2/ Hana Kavková - zástupkyně ředitelky MŠ Na Františku - ve škole je 5 tříd v MŠ Na Františku a 1 třída
v MŠ Pod Výrovem, kapacita není naplněna, v příštím školním roce pravděpodobně zruší třídu v tělocvičně. Největší
akcí v minulém školním roce byla výstava ve sklepení MMUZ "50 let večerníčku", která měla velký úspěch. Škola se
zúčastňuje plaveckého výcviku, cvičení ve Sportovním centru a bruslení na zimním stadiónu, se vším jsou spokojeni.
V MŠ Výrov se dlouhodobě řeší vlhkost zdiva, děkují za spolupráci s OSN. V září 2016 bude škola slavit 40 let, chtěli
by začlenit školu jako památku do DED 2016. MST - proběhla schůzka vedení města a ORM a ředitelky k řešení
přístřešku pro kočárky. Na rok 2016 je v rozpočtu města vyčleněno 800 tis. na realizaci této akce.
3/ Lenka Benešová - zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Krčín - velice dobře funguje spolupráce se ZŠ Krčín, pořádají
společné akce Den bez aut, Mikuláše, Zahradní radovánky a další. Velice spokojeni jsou se cvičením ve Sportovním
centru, děkují městu za zajištění dopravy hasičským autem. Ing. Prouza - nebylo by výhodnější objednat autobus?
ST - je to k zamyšlení. Kapacita MŠ je zcela naplněna. V letošním roce byla dokončena výměna oken. Ve spolupráci s
OSN se řeší neuspokojivý stav vodoinstalace a elektroinstalace.
4/ Lenka Benešová - zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Krčín - MŠ Vrchoviny - v MŠ jsou 2 volná místa. Došlo k částečné
personální změně - nový údržbář. V průběhu roku se podařilo instalovat nové herní prvky na školní zahradu. MST vzhledem k finančním možnostem města nemohou být všechny MŠ bezbariérové, bezbariérová je zatím pouze MŠ
Vrchoviny. V případě požadavku na umístění dítěte do bezbariérové MŠ je nutno rodičům doporučit právě tuto MŠ.
ST - děkuje vedení všech MŠ za umožnění prohlídky škol hostům z partnerského města Hilden, všem se naše MŠ
velice líbily. Poděkoval rovněž za účast na dnešní RM a za jejich dosavadní práci.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 335- 14176/15
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2014/2015 v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, v
Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, v Základní škole a Mateřské škole Krčín - pracoviště MŠ Krčín a v
Základní škole a Mateřské škole Krčín - pracoviště MŠ Vrchoviny přednesené ředitelkami a zástupkyněmi ředitelky těchto
příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.

STIS

RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 335 - 23.11.2015

5.2 Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/2 - Flash Příloha: RM 335 - 5/2 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ
Rašínova" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "MŠ Rašínova" 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 335- 14177/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 za školní rok
2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/3 - Flash Příloha: RM 335 - 5/3 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Na
Františku" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "MŠ Na Františku" 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 335- 14178/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 za školní rok
2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.

STIS

RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 335 - 23.11.2015

5.4 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/4 - Flash Příloha: RM 335 - 5/4 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá zástupkyně ředitelky
"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, pracoviště 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 335- 14179/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská škola Krčín za
školní rok 2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny"
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/5 - Flash Příloha: RM 335 - 5/5 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá zástupkyně ředitelky
"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, pracoviště MŠ Vrchoviny" 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. 5 USNESENÍ č. RM 335- 14180/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská škola Vrchoviny za
školní rok 2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.

STIS

RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 335 - 23.11.2015

5.6 Odměny ředitelů škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/6 - Flash Příloha: RM 335 - 5/6 - Flash
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 335- 14181/15
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění přílohy č. RM 335 - 5/6.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Odměny ředitelů MMUZ, MKN, MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/7 - Flash Příloha: RM 335 - 5/7 - Flash
Identifikace:
OSKS a OSV navrhují odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS Oáza.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 335- 14182/15
RM schvaluje odměny ředitelům Městského muzea Nové Města nad Metují, Městské knihovny Nové Město nad Metují a
Městského střediska sociálních služeb Oáza ve znění přílohy č. RM 335 - 5/7.

STIS

RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 335 - 23.11.2015

5.8 Žádost o povolení převodu z rezervního fondu - "DDM Stonožka"
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/8 - Flash Příloha: RM 335 - 5/8 - Flash
Identifikace:
Ředitelka "DDM Stonožka" žádá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů o povolení převodu 70 tis. Kč z rezervního fondu a posílit tak investiční fond. Prostředky budou využity na
nákup keramické pece.
K rozhodnutí:
Schválit převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: S převodem souhlasí.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 335- 14183/15,

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

(uložen úkol číslo 20512).

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.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Zápis č. 3 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/9 - Flash Příloha: RM 335 - 5/9 - Flash
Identifikace:
Dne 04.11.2015 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT byla informována o aktualizaci "Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují", formuláře žádosti o poskytnutí dotace a s tím
související změnou vzorové smlouvy o poskytnutí dotace. KSPORT projednávala návrh nových "Kritérií na přidělování
dotací spolkům v oblasti sportu", který přednesl interní auditor. KSPORT doporučuje RM tato pravidla schválit zařazeno jako samostatný bod RM 335 - 5/10. KSPORT dále projednávala návrh "Pravidel pro vyhodnocování
sportovců Nového Města nad Metují" a doporučuje RM tento návrh schválit - zařazeno jako samostatný bod RM 335 5/11.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 3 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 335- 14184/15
RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání sportovní komise ze dne 04.11.2015 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 335 - 5/9.

STIS

RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 335 - 23.11.2015

5.10 Kritéria na přidělování dotací spolkům v oblasti sportu - podnět KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/10 - Flash Příloha: RM 335 - 5/10 - Flash
Identifikace:
Dne 04.11.2015 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednávala návrh nových "Kritérií na přidělování
dotací spolkům v oblasti sportu", který přednesl interní auditor. KSPORT doporučuje RM tato kritéria schválit.
K rozhodnutí:
Schválit kritéria.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse přítomných o navržených kritériích a postupech při přidělování dotací.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 335- 14185/15
RM schvaluje "Kritéria na přidělování dotací spolkům v oblasti sportu" ve znění přílohy č. RM 335 - 5/10 a ukládá KSPORT se
těmito kritérii řídit.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Pravidla pro vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují - podnět KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/11 - Flash Příloha: RM 335 - 5/11 - Flash
Identifikace:
Dne 04.11.2015 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednávala návrh "Pravidel pro vyhodnocování
sportovců města Nové Město nad Metují" a doporučuje RM tento návrh schválit.
K rozhodnutí:
Schválit "Pravidla pro vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 335- 14186/15
RM schvaluje "Pravidla pro vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují" ve znění přílohy č. RM 335 - 5/11.

STIS

RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.12 Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/12 - Flash Příloha: RM 335 - 5/12 - Flash
Identifikace:
Tennis Club Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 40 tis.
Kč. Důvodem žádosti je nedostatek finančních prostředků na běžném účtu po skončení letní sezony. Poskytnuté
prostředky budou zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2016. Jde o každoročně opakovanou žádost.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 TC Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o opakovanou žádost. Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit,
nicméně při žádosti v roce 2015 bylo po diskusi doporučeno ZM tuto podporu schválit, ale "kluby" by měly pamatovat
svými rozpočty na to, že z počátku roku se platí zálohy na energie apod.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Někteří radní vyslovili pochybnost, zda je relevantní schvalovat takovéto zálohy, kdy je mj. riziko, že bude stále více
klubů, které by to takto chtěly.
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 335- 14187/15,

(uložen úkol číslo 20513).

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.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.13 Žádost TC Nové Město nad Metují o prominutí zůstatku půjčky
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/13 - Flash Příloha: RM 335 - 5/13 - Flash
Identifikace:
Tennis Club Nové Město nad Metují žádá RM o prominutí zůstatku bezúročné půjčky, která byla městem Nové Město
nad Metují poskytnuta Tennis Clubu Nové Město nad Metují na základě usnesení č. ZM 43-3135/07 ze dne
27.09.2007. Ke dni 15.12.2015 bude splaceno 400 tis. Kč. Splátky znamenají pro TC poměrně zásadní položku v
rozpočtu a nemohou na ně použít dotaci od města. Pokud by došlo k prominutí dvou zbývajících splátek, využili by
prostředky např. na úhradu mezd trenérů, na které rovněž nemohou čerpat dotaci od města.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o prominutí zůstatku bezúročné půjčky TC Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Nedoporučujeme prominutí zůstatku půjčky. Vyjádření OŠKS: Doporučujeme nesouhlasit s prominutím
zůstatku půjčky, pokud TC v žádosti o dotaci na rok 2016 uvede jako účel použití dotace splátky půjčky, bude tento
účel uveden ve smlouvě a TC bude moci část dotace použít na splátku půjčky.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Radní se jednomyslně shodli v tom, že ZM nedoporučí prominutí zůstatku půjčky.
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 335- 14188/15,

(uložen úkol číslo 20514).

RM bere na vědomí žádost Tennis Clubu Nové Město nad Metují a doporučuje ZM nesouhlasit s prominutím zůstatku půjčky
ve výši 100 tis. Kč.
RM 335 Doporučuje ZM nesouhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.14 Žádost o zapůjčení pódia - Stepík Nové Město nad Metují, z. s.
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/14 - Flash Příloha: RM 335 - 5/14 - Flash
Identifikace:
Stepík Nové Město nad Metují, z s. žádá RM o zapůjčení a postavení pódia na sportovní soutěž v dětském a
juniorském aerobiku "Bohemia Aerobic Tour - SAMC", která se uskuteční v neděli 13.12.2015 v hale Rubena v
Náchodě od 8:00 do 16:00 hodin.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zapůjčení městského pódia.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Vzhledem k pracovnímu vytížení zaměstnanců TS v poslední době doporučuji neschválit zapůjčení
pódia.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že je akce určená dětem a mládeži doporučujeme bezplatné zapůjčení a
postavení pódia. Stepík Nové Město nad Metují, z.s. by bezplatným zapůjčením pódia obdržel od města Nové Město
nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 7,3 tis. Kč.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Radní se vzhledem k charakteru akce shodli, že sice bude dán souhlas se zapůjčením podia, ale vše ostatní si musí
zajistit žadatel sám.
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 335- 14189/15,

(uložen úkol číslo 20515).

RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia Stepíku Nové Město nad Město nad Metují, z.s. na sportovní soutěž v dětském a
juniorském aerobiku "Bohemia Aerobic Tour - SAMC", která se uskuteční v neděli 13.12.2015 v hale Rubena v Náchodě od
8:00 do 15:00 hodin.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.15 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 09.11.2015
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/15 - Flash Příloha: RM 335 - 5/15 - Flash
Identifikace:
Dne 09.11.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Krčín (dále jen ŠR). ŠR
projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Vedoucí OŠKS spolu se dvěma
zástupci z řad rodičů žáků "ZŠ Komenského" seznámil ŠR se zkušenostmi se školní restaurací SCOLAREST na této
škole. Paní ředitelka i ostatní členové ŠR se shodli na tom, že provoz jídelny v ZŠ Krčín je plně vyhovující pro potřeby
školy a v současné době se nabídka i kvalita stravy výrazně zlepšila.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 09.11.2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 335- 14190/15
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 09.11.2015 ve znění
přílohy č. RM 335 - 5/15 a bere tento zápis na vědomí.

STIS

RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

5.16 Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 335 - 5/16 - Flash Příloha: RM 335 - 5/16 - Flash
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 300 tis.
Kč. Důvodem žádosti je zajištění plného provozu zimního stadionu v 1. čtvrtletí. Poskytnuté prostředky budou
zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2016. Jde o každoročně opakovanou žádost.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2016 TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o opakovanou žádost. Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 335- 14191/15,

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

(uložen úkol číslo 20516).

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.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

Čl 6

15:45

Finance

OF

6.1 Smlouva o poskytnutí dotace na výdaje JSDH
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/1 - Flash Příloha: RM 335 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Královéhradecký kraj zaslal ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na financování výdajů JSDH
obce na rok 2015 (odborná příprava). Na základě smlouvy město Nové Město nad Metují obdrží příspěvek v celkové
výši 7 600 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 335- 14192/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20517).

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem a
městem Nové Město nad Metují na poskytnutí dotace na financování výdajů JSDH obce na rok 2015, ve znění přílohy č. RM
335 - 6/1.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočtová opatření 2015
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/2 - Flash Příloha: RM 335 - 6/2 - Flash
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM. Přehled provedených úprav viz příloha RM 335 - 6/2.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

STIS

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

6.3 Zřizovací listina Centrum prevence Mandl
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/3 - Flash Příloha: RM 335 - 6/3 - Flash
Identifikace:
ZM 109 projednalo a schválilo předložené podklady pro registraci služby sociální rehabilitace pod názvem Centrum
prevence Mandl. Vzhledem k transformaci NZDM Klub Mandl na službu sociální rehabilitace byla zpracována nová
zřizovací listina Centra prevence Mandl. Novou zřizovací listinou se mění struktura poskytovaných služeb a zároveň
byly provedeny drobné formální úpravy na základě kontroly UIA. Nová zřizovací listina byla zpracována ve spolupráci
s právničkou města.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení zřizovací listiny.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 335- 14193/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20518).

RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Centra prevence Mandl dle přílohy č. RM 335 - 6/3.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Vyhláška o místních poplatcích
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/4 - Flash Příloha: RM 335 - 6/4 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 328-13883/15 schválila navržený postup pro užívání pozemků města pro předzahrádky.
Součástí postupu je i změna Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2014 o místních poplatcích, a to doplněním textu:
písm. g) letní předzahrádky před provozovnami do části III. Poplatek za užívání veřejného prostranství, čl. 14,
Osvobození od poplatku, do odst. 2. Další drobné formální textové úpravy vyplynuly z doporučení MV ČR. Nová
Obecně závazná vyhláška města č. 3/2015 (viz příloha č. RM 335 - 6/4) bude předložena ke schválení v ZM.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 335- 14194/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20519).

RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místních poplatcích, ve znění přílohy č. RM 335 - 6/4.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

6.5 Členské příspěvky, dary a rezervy 2016
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/5 - Flash Příloha: RM 335 - 6/5 - Flash
Identifikace:
Do návrhu rozpočtu 2016 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dary AMK BESIP a Sportovnímu
klubu NM. Ostatní předpokládané příspěvky jsou zahrnuty jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu, to v
případě větších částek a v případě programu prevence rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních
různých žádostí o finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení těchto rezervních položek podléhá schválení radou
města (v částkách do 50 tis. Kč) nebo zastupitelstvem města (nad 50 tis. Kč).
K rozhodnutí:
Doporučit ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF informoval o položkách, kde budou upraveny částky. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 335- 14195/15,

(uložen úkol číslo 20520).

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.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 11.11.2015
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/6 - Flash Příloha: RM 335 - 6/6 - Flash
Identifikace:
Členové FV se zúčastnili pracovního semináře ZM k rozpočtu dne 11.11.2015 a následně se pak uskutečnilo řádné
jednání FV. FV doporučil schválit navržený rozpočet pro rok 2016 se změnami diskutovanými na rozpočtovém
semináři. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.11.2015 - viz příloha č. RM 335 - 6/5.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

STIS

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

6.7 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2016

Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM. Nyní je navrženo dát toto zmocnění RM i na rok 2016. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté
transfery (dotace) poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ke schválení.
Odůvodnění:
Tento způsob provádění rozpočtových opatření se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci
schváleného rozpočtu, bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání zastupitelstva. Zároveň pravidelné
předkládání provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které RM v rámci
svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 335- 14196/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20521).

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.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.8 Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže

Identifikace:
Z důvodu většího rozsahu prováděných prací (údržba a revize dětských hřišť, oplocení hřiště ve Vrchovinách) OF
předkládá návrh na navýšení rozpočtu § 3421 - volný čas dětí a mládeže (ostatní výdaje) o 20 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto v rámci rozpočtu TS.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 335- 14197/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20522).

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.
RM 335 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

6.9 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/9 - Flash Příloha: RM 335 - 6/9 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 335 - 6/9.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 335- 14198/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20523).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku města (ODSH) a MŠ Na Františku ve znění přílohy č. RM 333 - 6/9.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.10 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/10 Příloha: RM 335 - 6/10
Identifikace:
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2016 uzavřená ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, uzavíraná s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim - viz příloha č. RM 335 - 6/10. Bod předložený přímo do
jednání RM.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2016.
Odůvodnění:
Předmětem smlouvy je plnění závazku spočívajícího v poskytnutí veřejné služby v přepravě cestujících podle zákona
o veřejných službách v přepravě cestujících, a to zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Nové Město
nad Metují v období ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016, v rozsahu autobusové linky č. 640035 Krčín - Nové
Město nad Metují - Slavoňov a linky 640025 Nové Město nad Metují - Bohuslavice - Dobruška. Závazek bude
dopravcem plněn za úhradu - kompenzaci ve výši 203 079,10 Kč. V tomto případě bylo možné přímé zadání ve
smyslu § 18 písm. c) zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (průměrná roční hodnota ani počet kilometrů
za rok nepřesáhnou hodnoty uvedené přímo v použitelném předpise Evropských společenství). Na úřední desce bude
zveřejněno oznámení podle § 19 odst. 2 zákona o veřejných službách, které je objednatel povinen zveřejnit v případě
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním. Schválení smlouvy je v kompetenci
RM.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal Ing. Prouza.
K Čl. 6. 10 USNESENÍ č. RM 335- 14199/15,

(uložen úkol číslo 20524).

RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2016 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.,
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění přílohy č. RM 335 - 6/10, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

6.11 Darovací smlouva - STYLBAU, s.r.o., Hradec Králové
Zdroj. dokum.: RM 335 - 6/11 Příloha: RM 335 - 6/11
Identifikace:
Společnost STYLBAU, s.r.o., Hradec Králové předkládá městu Darovací smlouvu na částku 7 tis. Kč na pořádání akce
Dětský silvestr. Bod předložený přímo do jednání RM.
K rozhodnutí:
Schválit Darovací smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 11 USNESENÍ č. RM 335- 14200/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20525).

RM schvaluje Darovací smlouvu mezi firmou STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, Hradec Králové a městem Nové
Město nad Metují na finanční dar ve výši 7.000 Kč na pořádání akce "Dětský silvestr" ve znění přílohy č. RM 335 - 6/11 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 335 Schvaluje.

STIS

Stránka 43 z 50

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 335 - 23.11.2015

Různé

16:10

7.1 Zápis z 3. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 04.11.2015
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/1 - Flash Příloha: RM 335 - 7/1 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis z 3. zasedání Komise pro cestovní ruch ze dne 04.11.2015 - viz příloha č. RM 335 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 335- 14201/15
RM bere na vědomí zápis z 3. zasedání Komise pro cestovní ruch ze dne 04.11.2015, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/1.
RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o dílo - koncept kroniky na roky 2014 a 2015
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/2 - Flash Příloha: RM 335 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Smlouva o dílo na zhotovení konceptu kroniky je uzavírána s kronikářem města p. Jiřím Hladíkem. Na koncept kroniky
za rok 2013 je platná smlouva a je dle ní postupováno.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 335- 14202/15
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení konceptu kroniky za rok 2014 a 2015 mezi městem Nové Město nad Metují a
městským kronikářem p. Jiřím Hladíkem, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

7.3 Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup travního traktoru
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/3 - Flash Příloha: RM 335 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Jedná se o zakázku TS - nákup sekacího travního traktoru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu + ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
V rozpočtu bylo plánováno cca 90 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 335- 14203/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20526).

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.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Veřejná zakázka malého rozsahu - Komplexní pojištění pro město Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/4 - Flash Příloha: RM 335 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Jedná se o pojištění města, odpovědnost, špatný úřední postup, majetek, vozidla, nemovitosti, movité věci, dotační
tituly, hasiči, městská policie atd.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit starostu podpisem
Odůvodnění:
Celkem se jedná o 3 samostatné smlouvy, které řeší komplexní pojištění města. Všechny jsou velmi rozsáhlé, proto
nejsou přiloženy do příloh a je možné do nich nahlédnout v kanceláři HS u pí Konvalinové. Jedná se o Smlouvu o
pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení a
pojištění odpovědnosti), dále Smlouvu o sdruženém pojištění souboru vozidel a Rámcovou smlouvu o kolektivním
skupinovém pojištění osob. Rozsah cca 100 stran + všeobecné obchodní podmínky.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 335- 14204/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20527).

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.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

7.5 Veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení Svoz a odstranění komunálního odpadu v NMNM v
letech 2016 - 2017
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/5 - Flash Příloha: RM 335 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Veřejná zakázka v režimu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K rozhodnutí:
Určit vítěze zakázky + pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 335- 14205/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20528).

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.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42526140
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/6 - Flash Příloha: RM 335 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Smlouva na kopírovací stroj na ODSH.
K rozhodnutí:
Schválit ukončení Servisní a materiálové smlouvy č. 42526140 dohodou.
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 scanování (ŘP, velké TP) 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. 6 USNESENÍ č. RM 335- 14206/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20529).

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.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

7.7 Smlouva o nájmu a poskytování služeb - Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o.
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/7 - Flash Příloha: RM 335 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Viz předchozí bod 7/6.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o nájmu a poskytování služeb.
Odůvodnění:
Viz předchozí bod 7/6.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 335- 14207/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20530).

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.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 ZM 111 (9) - program

Identifikace:
Dne 03.12.2015 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 9. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 111 (9): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 Finance - Rozpočet města na rok 2016; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 335- 14208/15
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 111 (9): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance - Rozpočet města na rok 2016; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

7.9 BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/9 - Flash Příloha: RM 335 - 7/9 - Flash
Identifikace:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče, od roku 2015 rozšířeno
o modul Pasport-revize. Z tohoto důvodu je třeba schválit znění smlouvy upravené podle aktuálních podmínek. Výkon
těchto agend přešel v roce 2012 z PNT na OSN.
K rozhodnutí:
Schválit Obchodní smlouvu č. 2016/911 na aktualizaci programových produktů firmy BraunSW.
Odůvodnění:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče, od roku 2015 rozšířeno
o modul Pasport-revize, jedná se o smlouvu na dobu určitou do konce kalendářního roku. Z tohoto důvodu je třeba
každý rok schválit znění smlouvy upravené podle aktuálních podmínek.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 335- 14209/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20531).

RM schvaluje Obchodní smlouvu č. 2016/911 na aktualizaci programových produktů firmy BraunSW, Práškova 435, 280 02
Kolín 3, IČO: 46376941, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 335 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Městská knihovna Nové Město nad Metují - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 9/2015 prevence rizikového chování 2015
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/10 - Flash Příloha: RM 335 - 7/10 - Flash
Identifikace:
Manažerka prevence rizikového chování překládá RM ke schválení Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 9/2015 o
poskytnutí dotace, a to na základě schválení změny účelu poskytnuté finanční podpory (viz RM 333).
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 9/2015 o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 335- 14210/15
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 9/2015 o poskytnutí dotace, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/10, a
pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 335 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

7.11 Žádost Spolku Krčín o souhlas s umístěním sídla
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/11 - Flash Příloha: RM 335 - 7/11 - Flash
Identifikace:
Předsedkyně Spolku Krčín, paní Zdeňka Pfeiferová, žádá RM o souhlas s umístěním sídla Spolku Krčín na adresu
Bratří Čapků 22, 549 01 Nové Město nad Metují (st. p. č. 13). Spolek Krčín požádal o registraci podáním návrhu ke
Krajskému soudu v Hradci Králové dne 05.11.2015. Žádost viz příloha č. RM 335 - 7/11.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s umístěním sídla Spolku Krčín na adresu Bratří Čapků 22, Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 335- 14211/15
RM bere na vědomí žádost týkající se souhlasu města s umístěním sídla "Spolku Krčín" na adresu Bratří Čapků 22, Nové
Město nad Metují. RM doporučuje "Spolku Krčín" předložit jinou variantu návrhu umístění svého sídla.
RM 335 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Žádost Nakladatelství Flétna, Orlické Podhůří, o použití městského znaku
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/12 - Flash Příloha: RM 335 - 7/12 - Flash
Identifikace:
Pan Martin Leschinger - nakladatelství Flétna, Orlické Podhůří, žádá RM o souhlas s použitím znaku města Nové
Město nad Metují do připravované obrazové trojjazyčné publikace ORLICKO / Česká republika. Rádi by znak města
Nové Město nad Metují použili na dvoustraně věnované Novému Městu nad Metují. Kniha o cca 208 stranách
seznámí s krajem od Králík na východě po Hradec Králové a Pardubice na západě. Cca 40 stran bude věnováno
krásám ČR. Žádost + náhled publikace viz příloha č. RM 335 - 7/12.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s použitím znaku města Nové Město nad Metují v obrazové trojjazyčné publikace ORLICKO /
Česká republika.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal TAJ - žádost Nakladatelství Flétna, Orlické Podhůří, byla doručena e-mailem těsně před uzávěrkou
pozvánky na jednání RM.
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 335- 14212/15,

(uložen úkol číslo 20532).

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.

STIS

RM 335 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 25.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 27.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 335 - 23.11.2015

7.13 Koncepce Městské policie Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 335 - 7/13 Příloha: RM 335 - 7/13
Identifikace:
V souvislosti s tím, že dosavadní "vrchní strážník MP" p. Petr Kubala ve funkci končí, ST navrhuje pověřit namísto něj
řízením MP p. Miloše Kratěnu, a to na dobu určitou, do dne 30.04.2016. Zároveň je předložena Koncepce Městské
policie Nové Město nad Metují další činnosti MP zpracovaná p. Milošem Kratěnou - viz příloha č. RM 335 - 7/13.
K rozhodnutí:
Projednat / vzít na vědomí Koncepci Městské policie Nové Město nad Metují a postoupit ji ke schválení ZM + doporučit
ZM pověřit strážníka MP, p. Miloše Kratěnu, jejím řízením.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 335- 14213/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20533).

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.
RM 335 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 335:

16:00

Příští porada bude: RM 336, 7.12.2015, 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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