Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 404
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 404 (ve volebním období 98. zasedání) ze dne: 10.9.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 404 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05 15:30 16:18
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:07
majetkoprávní)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:22
sportu)

Odchod Účast
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
Neúčast omluvena
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Částečná
13:14
Částečná
16:04

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 404 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 404
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 404 (ve volebním období 98. zasedání) ze dne: 10.9.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 404 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05 15:30 16:18
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:07
majetkoprávní)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:22
sportu)

Odchod Účast
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
Neúčast omluvena
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Plná
16:57
Částečná
13:14
Částečná
16:04

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 404 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 403) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 403 ze dne 29.8.2018 :

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 404
V

Kontrola úkolů v počtu 32

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 360- 15390/16

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

21 873 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

6.9.2018 Plnění:

RM projednala požadavek OV Krčín prověření možnosti zajištění repliky sošky Sv. Václava na
křížku na Žižkově náměstí. RM na základě informací z ORM o možnostech řešení ukládá OMM
zařadit tuto záležitost do zásobníku investičních akcí a podle vývoje rozpočtu města Nové Město
nad Metují se k tomu případně v průběhu roku 2017 vrátit s tím, že by akce mohla být řešena v
návaznosti na chystanou rekonstrukci komunikace na Žižkově náměstí. .
Návrh na realizaci restaurátorských prací na křížku na Žižkově náměstí je předložen v RM 404.
Tento úkol je proto možno zrušit nebo považovat za splněný, další úkoly uloží RM 404.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Žádost o odstranění SDZ č. B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez 3 t"
Termín : 18.3.2019
Garant :
22 589 Vznik úkolu: 25.9.2017
ST

RM 380- 16341/17

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM nesouhlasí s odstraněním SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez 3 t“ umístěného při vjezdu do účelové komunikace k BD z ul. Boženy
Němcové. RM schvaluje posun SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez 3 t“ o cca 1,5 - 2 m, tak aby nebránila výjezdu, s tím, že bude
žadatelem předložena do RM k projednání žádost o povolení vybudování sjezdu přes pozemek
města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá OMM zajistit posun uvedeného
SDZ až po projednání a odsouhlasení sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové
Město nad Metují v RM a po zahájení realizace stavby - zpevněná plocha na p. p. č. 441/12 a
439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Žadatel si o projednání povolení sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město
nad Metují nezažádal, nebyla ani zahájena realizace stavby - zpevněná plocha na p. p. č.
441/12 a 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Závěr: schválen nový termín: 18.3.2019 z důvodu: Žádost o posun termínu - pro připomenutí, pokud
by žadatel uvedenou záležitost začal řešit.

STIS
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Tisk: 17.9.2018

RM 384- 16488/17

Věc : Komunikace v ul. Pod Výrovem - žádosti o uvedení komunikace do řádného
technického stavu

22 688 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

Garant :

11.3.2019

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM projednala žádost firmy REC.ing spol. s r.o., Pod Výrovem 1051, 549 01 Nové Město nad
Metují a p. M. Č. ohledně uvedení komunikace v ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují do
řádného technického stavu. RM konstatuje, že pro akci Stavební úpravy komunikace v ul. Pod
Výrovem je zpracována PD pro stavební povolení, stavební povolení je vydáno a je požádáno o
jeho prodloužení. RM sděluje, že na rok 2018 je do rozpočtu města navrhována položka pro
zpracování dalšího stupně PD, tj. projektu pro provedení stavby komunikace v ul. Pod Výrovem,
která bude podkladem pro zadání veřejné zakázky. S nově zpracovanou PD budou žadatelé
seznámeni.
Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno firmě PROKONSULT s.r.o. s termínem
odevzdání v březnu 2019. V současné době není PD zpracována v takové podobě, aby mohla
být s žadateli projednána.

Závěr: schválen nový termín: 11.3.2019 z důvodu: PD bude s žadateli projednána před jejím
dokončením v průběhu měsíce února 2019.
RM 384- 16505/17

Věc : Dům s pečovatelskou službou č. p. 1145 - vize budoucího využití

22 701 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

31.10.2018

Int: OSN/641

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

RM bere na vědomí návrh OSN a ředitelky MSSS Oáza na změnu dispozice a uspořádání
bytových jednotek v objektu domu s pečovatelskou službou, č. p. 1145, ul. Českých bratří, která
povede ke zvýšení standardu bydlení, lepší obsazenosti bytových jednotek v objektu a
důstojnému bydlení seniorů. RM ukládá OMM pokračovat v přípravě návrhu budoucího využití
včetně finanční rozvahy předpokládaných nákladů.
Žádost o prodloužení termínu do 31.10.2018. Projekční práce zahájeny, ale ještě nedokončeny.

Závěr: schválen nový termín: 31.10.2018 z důvodu: Projekční práce zahájeny, ale ještě nedokončeny.

RM 386- 16618/17

Věc : Vzduchotechnika "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín"

22 782 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

31.8.2018

Int: OSN/651

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: Horvat
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 386 - 4/1 ve věci řešení nuceného odvětrání tělocvičen v "ZŠ
Malecí a ZŠ Krčín" s postupem navrženým OSN a ukládá OMM hledat vhodný dotační titul pro
případnou realizaci uvedených záměrů.
Splněno. Informace předloženy do RM 404.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17036/18

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

23 090 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání promenádních koncertů
na části Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 01.07., 15.07., 22.07., 29.07.,
05.08., 12.08., 19.08., 26.08. a 02.09.2018 v době od 16:00 do 18:00 hodin. RM dále schvaluje
bezplatné zapůjčení krytého pódia na promenádní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v
prostoru před "vlaštovkami" od pátku 13.07.2018 do pondělí 10.09.2018. Veškeré podmínky
záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM
ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
Splněno, promenádní koncerty proběhly.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Tisk: 17.9.2018

RM 395- 17066/18

Věc : Souhlas s pokácením borovice

23 112 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) na p. p. č. 619/26 v ulici T. G.
Masaryka a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení.
S OŽP bylo provedeno místní šetření. Musíme zajistit u ŘSD vyjádření, že nejsou vlastníkem
dotčené borovice a OŽP nám poté vydá souhlas s pokácením.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Byla odeslána žádost na ŘSD, pro potvrzení, že
nejsou vlastníkem dotčené borovice.
RM 395- 17080/18

Věc : Žádost MK o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví 2018

23 123 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod
názvem "Dny evropského dědictví" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne
08.09.2018 od 9:00 do 18:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek
pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou
společně se souhlasem předány žadateli. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého
pódia, koberce, 2 ks stánků a 10 kusů pivních setů v majetku města. Za zajištění součinnosti
zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě
nad Metují. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid
koberce, výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním
odpadkových košů, 2 ks stánků a 10 kusů pivních setů a MP dohled nad celou akcí. RM souhlasí
s výjimečným vjezdem autobusů přepravujících účastníky akce na Husovo náměstí.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17103/18

Věc : Větrná kalamita a předpokládaná kůrovcová kalamita v městských lesích

23 136 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

Provede:

SL Správa městských lesů,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

6.9.2018 Plnění:

10.9.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí aktuální situaci v hospodaření městských lesů v souvislosti s dopady větrné
kalamity a předpokládané kůrovcové kalamity. RM bere na vědomí, že současný stav může mít
negativní vliv na plánovaný hospodářský výsledek městských lesů, a to v důsledku možného
prodeje kalamitní dřevní hmoty za nižší prodejní ceny u jednotlivých sortimentů dřeva. RM ukládá
SL předložit další aktuální informace v září 2018.
SL - situace je v současné době velmi kritická a předpoklad do budoucna není také moc
pozitivní. Kůrovcová hmota činí aktuálně 600-700 m3, současný stav však není bohužel
konečný. Obvyklá roční těžba v městských lesích je cca 900 m3, což spolu s jarní větrnou
kalamitou výrazně převyšuje průměrnou roční těžbu. V důsledku neustále klesající ceny dřeva a
stagnujícímu trhu s dřevní hmotou, je nyní průběžná ztráta příjmů cca 1,5 mil. Kč/rok. Některé
majetky měst, ale i soukromé v ČR jsou na tom ještě mnohem hůř - např.: Zlínsko, Třeboňsko,
Vysočina,... mají tisíce m3 uložených na skládkách a náprava je v nedohlednu. V městských
lesích jsou nejvíce zasaženy lokality: Husí Krk – Spy, Libchyňské údolí a tzv. Vinice. Každý
vytěžený kus kmene, který je buď napaden kůrovcem, nebo by mohl být pro něho ještě atraktivní
je chemicky ošetřen insekticidem, což ještě zvyšuje náklady na výrobu, ale snižuje riziko
následného rozšíření na okolní porosty. Rozhodujícím faktorem pro řešení dané situace bude
počasí letošní zimy a následujících dvou let. Výhledově se otevřela cesta prodeje kulatiny do
Rakouska, která je zatím v jednání. V případě zájmu radních o podrobnější informace a
zodpovězení dotazů, může být vedoucí SL přizván na příští jednání RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Tisk: 17.9.2018

RM 397- 17147/18

Věc : Označení provozoven T. G. Masaryka 44 - 47

23 173 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

10.9.2018

Int: OSN/708

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

6.9.2018 Plnění:

RM ukládá OSN provést opravu označení všech provozoven umístěných v objektu č. p. 44-47, ul.
T. G. Masaryka dle návrhu řešení firmy KARE, s.r.o. a schváleného grafického návrhu viz příloha
č. RM 397 - 4/6. RM schvaluje RO - navýšení § 3613 - nebytové hospodářství o částku 150 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem prostředků z § 6409 - ostatní činnosti - z položky údržba
(investice, revize…) školství.
Splněno. Realizace objednána u f. KARE s.r.o.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17218/18

Věc : Nabídka pozemku k odkoupení - skály pod ulicí Na Zadomí

23 217 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM ukládá OMM dále jednat s vlastníky pozemku p. p. č. 113, druh pozemku zahrada, v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují o převodu celého pozemku městu s tím, že město by uhradilo pouze
převodní poplatky a pozemky by byly převedeny buď jako dar nebo prodány za symbolickou
cenu.
Vlastníci dle jednání z 3.8.2018 nemají zájem o převod pozemku p. p. č. 113 v k. ú. NM na město
darem nebo prodejem za symbolickou cenu včetně úhrady převodních poplatků a budou hledat
jiného zájemce o tento pozemek. Vlastníci byli upozorněni na nutnost údržby pozemku.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17255/18

Věc : Zřízení majetkového účtu Patria Finance

23 250 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

6.9.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování investičních služeb mezi městem Nové Město
nad Metují a společností Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČO:
26455064, uzavřenou dle předložené vzorové smlouvy ve znění přílohy č. RM 340 - 6/4 a
pověřuje ST jejím podpisem. RM zároveň schvaluje ST jako disponenta s oprávněním k
podávání pokynů k transakcím s investičními nástroji.
Ze strany společnosti Patria Finance, a.s., Praha, nebyla smlouva v požadovaném termínu
uzavřena. Cenné papíry - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., byly v souladu
s výzvou v předepsaném termínu předány pověřenému obchodníkovi a probíhá jejich převedení
na zaknihovanou formu. K vedení akcií bude využit stávající majetkový účet, který má město
zřízen u Komerční banky a.s.

Závěr: schválen nový termín: 8.10.2018 z důvodu: Čeká se na uzavření smlouvy.
RM 400- 17258/18

Věc : Žádost pí L. H. o pomoc při řešení havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p.
1213

23 253 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
PozL
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

6.9.2018 Plnění:

RM projednala žádost pí L. H. o pomoc při řešení havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p.
1213. RM ukládá OMM zajistit realizaci nezbytných opatření ve sklepě domu, a to dle doporučení
statika a památkové péče, konkrétně vyklínování výdřevy, umístění geotextilie na zem a instalaci
sádrových terčů + následné provádění monitoringu. RM schvaluje RO - realizaci výše uvedených
opatření (§ 3639) ve výši 50 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem z § 3113 "ZŠ Malecí - rozvod
teplovod. RM ukládá OMM informovat ZM o realizaci opatření a řešení žádosti pí L. H.
OMM bude informovat ZM na zasedání v září 2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 17.9.2018

RM 401- 17264/18

Věc : Podzemní zásobník vody ve Vrchovinách

23 258 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

Garant :

24.9.2018

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat zásobník vody starého vodojemu na
pozemku p. p. č. 876/4 v k. ú. Vrchoviny. RM ukládá OMM prověřit ve spolupráci s odbornými
útvary MěÚ stav uvedeného zásobníku a po zjištění předložit informace do RM s návrhem
dalšího postupu.
Žádáme o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: OV Vrchoviny zašle zápis ze zasedání ze dne
4.9.2018. Čekáme na vyjádření odborů, kterým byly zaslány písemnosti doručené od žadatele. O
prodloužení termínu k předložení návrhu dalšího postupu do RM byl žadatel seznámen.
Věc : VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují
Termín : 10.9.2018
Garant :
23 262 Vznik úkolu: 30.7.2018

RM 401- 17268/18

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Vybudování
učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují" firmě KERSON
s.r.o., č. p. 80, 517 93 Dobré, za nabídkovou cenu 8.276.140,37 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou KERSON s.r.o., č. p.
80, 517 93 Dobré, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17278/18

Věc : Pronájem areálu LDT Pavlátova louka (PŘESUNUTO z RM 400 - 4/4, usnesení č. RM
400-17242/18)

23 271 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

10.9.2018

Int: OSN/720

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: Horvat
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

Na základě protokolu o otevírání obálek ze dne 25.06.2018 RM souhlasí s pronájmem areálu
LDT Pavlátova louka uchazeči pí A. F., za nabídkovou cena 27.000 Kč/čtvrtletí, způsob využití:
rekreační areál, pořádání kulturních akcí, školy v přírodě, spolupráce se školami a místními
spolky, ve znění přílohy č. RM 401 - 4/1. V případě nezájmu ze strany uchazeče na prvním
místě, RM souhlasí s pronájmem uchazeči Ing. K. V., za nabídkovou cenu 26.000 Kč/čtvrtletí,
využití: rekreační areál, pořádání kulturních akcí, školy v přírodě, spolupráce se školami a
místními spolky, ve znění přílohy č. RM 401 - 4/1. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV
připravit smlouvu o nájmu a předložit ji RM ke schválení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17290/18

Věc : Navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let - RO

23 279 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

31.8.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje RO - navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let 52,55 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti z položky rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 17.9.2018

RM 401- 17292/18

Věc : Vyřazení majetku

23 280 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

31.8.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku města Nové Město nad Metují ve znění přílohy
č. RM 401 - 6/3.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17303/18

Věc : Rybník Hradiště - regulace těžké dopravy po břehu, výstupy jednání

23 288 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

Provede:

19.11.2018

OMM Odbor majetku města,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM projednala a bere na vědomí výstupy z jednání OMM se zástupci organizace Junák - český
skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují včetně navržených opatření a vyjádření vedoucího
střediska. RM ukládá OMM připravit realizaci části akce Rybník Hradiště, SO3 - Rekonstrukce
výpusti tak, aby proběhla ještě v roce 2018.
Příprava probíhá.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Zjišťuje se cena za provedení díla. Bude
předloženo ZM jako nová investiční položka.
RM 402- 17306/18

Věc : VZ - „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Zadomí, jižní část, Nové Město nad
Metují“

23 291 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

7.9.2018 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu " Stavební úpravy komunikace v
ulici Na Zadomí, jižní část v Novém Městě nad Metují“ firmě Silnice Svoboda, a.s. se sídlem
Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, za nabídkovou cenu 2.780.098,76 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Silnice Svoboda, a.s.,
ve znění přílohy č. RM 402 - 2/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
SOD prozatím nebyla podepsána. Vítězný uchazeč zvažuje odstoupení od podpisu SOD,
probíhají jednání mezi městem a vybraným dodavatelem.

Závěr: schválen nový termín: 8.10.2018 z důvodu: SOD prozatím nebyla podepsána. Probíhají jednání
mezi městem a vybraným dodavatelem.
RM 402- 17309/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu k novostavbě Bytového domu A v ulici T. G.
Masaryka v Novém Městě nad Metují

23 294 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu přes těleso chodníku na p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové
Město nad Metují z důvodu připojení budoucí novostavby bytového domu A na p. p. č. 646/1 v k.
ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení
užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. L. D., ve znění přílohy
č. RM 402 - 2/7. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 17.9.2018

RM 402- 17310/18

Věc : Rekonstrukce stávajících 2 sjezdů v rámci probíhající rekonstrukce silnice Spy Krčín

23 295 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

MST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM schvaluje rekonstrukci dvou sjezdů v ul. Dobrušská na komunikaci u č. p. 94 - 97 za
nabídkou cenu 50.360 Kč vč. DPH. RM schvaluje objednávku na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, ve znění přílohy č. RM 402 2/8. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením - navýšením rozpočtu § 2212 - silnice o částku 51
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stará ekologická zátěž Elton (§ 3739).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17311/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu - bytový dům

23 296 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM souhlasí se stavbou bytového domu A na p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM
souhlasí s přesahem arkýře ve výšce min. 3,0-3,5 m nad úrovní chodníku v ul. T. G. Masaryka,
který je ve vlastnictví města a který se nachází na p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují,
která je v majetku ČR. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město
nad Metují a Ing. L. D. na uložení přípojek splaškové kanalizace, elektro, plynu,
telekomunikačního vedení (O2 a Goldware) a pro odvod dešťové vody do vsakovací jímky
včetně vsakovací jímky na p. p. č. 2034/24 a 2034/6 v k. ú. Nové Město nad Metují a na uložení
přípojky vody pod konstrukci chodníku na p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je
ve vlastnictví ČR. RM ukládá ORM zaslat ve smyslu tohoto usnesení příslušné vyjádření ke
stavbě bytového domu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17313/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD VO, MR a chráničky v ul. 1. máje“

23 298 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na posun dokončení realizace akce
„Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje Nové Město nad Metují“
do dne 20.09.2018, a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s.r.o., IČO:
15062201, ve znění přílohy č. RM 402 - 2/11, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno, smlouva je podepsaná.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 402- 17314/18

Věc : Oprava sjezdu do ul. Elektrárenská

23 299 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM schvaluje objednání opravy sjezdu do ul. Elektrárenské v délce 7 m, a to u firmy FIRESTA za
nabídkovou cenu pro město 32.350 Kč vč. DPH.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 17.9.2018

RM 402- 17323/18

Věc : Program prevence rizikového chování 2018 - Veřejnoprávní smlouva č. 12/2018 o
poskytnutí dotace

23 302 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OSV Odbor sociálních věcí, OSP Oddělení sociální prevence - Nositel: Dvořáčková
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2018 o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město
nad Metují a Střední průmyslovou školou, Odbornou školou a Základní školou, Nové Město nad
Metují, se sídlem: Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 48623725,
ve znění přílohy č. RM 402 - 5/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17325/18

Věc : Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu

23 303 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

31.8.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu mezi městem Nové Město nad Metují
a p. J. Z., ve znění přílohy č. RM 402 - 5/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Podepsaná smlouva vč. předkládacího návrhu byla dne 04.09.2018 předána k založení
na OF.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17327/18

Věc : Podnět Ing. Maura - úklid nepořádku v okolí Penny Marketu

23 304 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

10.9.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM vyzvat odpovědné zástupce Penny Marketu a dále vlastníky okolních
přiléhajících pozemků k provedení úklidu nepořádku v okolí Penny Marketu.
Splněno, byli vyzváni k úklidu. Telefonicky bylo voláno také do Supermarketu Albert.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 403- 17329/18

Věc : Žádost o navýšení limitu počtu zaměstnanců - MSSS Oáza (viz usnesení č. RM 40017249/18, bod 5/4)

23 306 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: Kupka
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

5.9.2018 Plnění:

RM projednala předložený koncepční výhled potřeb MSSS Oáza v oblasti dalšího personálního
nárůstu organizace na období 2019 - 2020 a pro stejné období i výhled předpokládaných
nezbytných investic. RM schvaluje navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 pro Městské
středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují z 61 na 62 a přepočteného počtu
zaměstnanců z 55 na 55,5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 17.9.2018

RM 403- 17334/18

Věc : Podněty a návrhy Komise názvoslovné - další podněty - logická návaznost č.p.

23 311 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

TAJ

Provede:

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Kroupová
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

6.9.2018 Plnění:

RM vyzývá OVRR, aby věnovali řádnou pozornost problematice přidělování čísel popisných a
názvů ulic, tzn. dbát na řádné a správné přidělování čísel popisných a názvů ulic. RM
upozorňuje, že přidělovaná čísla popisná nově vznikajících budov nenesou logickou návaznost,
tzn., že čísla popisná nepokračují číselnou řadou (příkladem je např. výstavba na Březinkách).
OVRR nesouhlasí, že nevěnuje řádnou pozornost přidělování č.p. Pokud je to možné, tak se
snaží dodržovat logickou návaznost a u nově vznikajících lokalit je to téměř pravidlem - OVRR
může doložit. Jiná situace je v zastavěném území, kde se ne vždy podaří přiřadit takové číslo
popisné, aby zapadalo do stávající číselné řady. Co se týká Březinek, tak na celkovou výstavbu
máme vyčleněn seznam č.p., který zajišťuje logickou návaznost - opět je možné doložit. Problém
této lokality vidím v názvu ulic a to je věc, která se v minulosti poněkud zanedbala a nyní se to
dává do pořádku.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 403- 17339/18

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

23 314 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

24.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu č. 557/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové
Město nad Metují“ ISPROFOND 5527510159, ve znění přílohy č. RM 403 - 7/2, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Smlouva schválená v RM, podepsaná ST, byla odeslána na SFDI k podpisu dne 31.8.2018.

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: Doposud se ze SFDI nevrátila zpět z jejich strany
podepsaná smlouva.
RM 403- 17342/18

Věc : Vyjádření ke stavbě RD ve Spech

23 317 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

4.9.2018 Plnění:

RM souhlasí s PD na "Novostavbu RD včetně příslušenství na poz. p.č. 272/2 a 611/1 v k.ú.
Spy". RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a p.
Petrem Cvejnem, Halínská 69, 549 01 Nové Město nad Metují - Spy, na uložení přípojky vody do
pozemku města p. p. č. 611/1 v k. ú. Spy, ve znění přílohy č. RM 403 - 7/5, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM souhlasí s napojením parcely na místní komunikaci v ul. Nad Starčí. RM schvaluje Smlouvu
o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové
Město nad Metují a p. Petrem Cvejnem, Halínská 69, 549 01 Nové Město nad Metují - Spy, ve
znění přílohy č. RM 403 - 7/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 17.9.2018
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Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 404 - 10.9.2018

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Žádost o navýšení limitu počtu zaměstnanců - MSSS Oáza - revokace usnesení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 1/1 - Flash Příloha: RM 404 - 1/1 - Flash

Ředitelka MSSS Oáza požádala RM 400 o navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 o 0,5 úvazku
pečovatelskou službu. Důvodem je navýšení počtu klientů, kteří potřebují komplexnější pečovatelskou službu.
Navýšení počtu zaměstnanců nebude mít vliv na limit mzdových prostředků, ty budou pokryty z vlastních zdrojů
organizace.
Na to RM reagovala usnesením č. RM 400-17249/18: "RM ukládá OSV pozvat ředitelku MSSS Oáza na jednání RM
403 s tím, že ředitelka předloží RM koncepční výhled potřeb dalšího personálního nárůstu organizace na období
2019 - 2020 a pro stejné období i výhled předpokládaných nezbytných investic." Ředitelka byla přizvána do jednání
RM 403, kam předložila požadované podklady. Z těchto materiálů a prezentace vyplynulo, že systémovým řešením je
navýšení o 1,0 úvazek, proto nakonec nemělo být schvalováno navýšení o původně požadovaného 0,5 úvazku, ale o
jeden celý úvazek. Bohužel v usnesení ale zůstalo navýšení podle původního návrhu. Z těchto důvodů je třeba
revokovat usnesení z původního znění: "RM projednala předložený koncepční výhled potřeb MSSS Oáza v oblasti
dalšího personálního nárůstu organizace na období 2019 - 2020 a pro stejné období i výhled předpokládaných
nezbytných investic. RM schvaluje navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 pro Městské středisko sociálních
služeb Oáza Nové Město nad Metují z 61 na 62 a přepočteného počtu zaměstnanců z 55 na 55,5." na toto znění: "RM
projednala předložený koncepční výhled potřeb MSSS Oáza v oblasti dalšího personálního nárůstu organizace na
období 2019 - 2020 a pro stejné období i výhled předpokládaných nezbytných investic. RM schvaluje navýšení limitu
počtu zaměstnanců na rok 2018 pro Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují z 61 na 62 a
přepočteného počtu zaměstnanců z 55 na 56."
K rozhodnutí:
Schválit revokaci usnesení.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí
K čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 404- 17345/18
RM revokuje své usnesení č. 403-17329/18 takto: RM projednala předložený koncepční výhled potřeb MSSS Oáza v oblasti
dalšího personálního nárůstu organizace na období 2019 - 2020 a pro stejné období i výhled předpokládaných nezbytných
investic. RM schvaluje navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 pro Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují z 61 na 62 a přepočteného počtu zaměstnanců z 55 na 56."
RM 404 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 404 - 10.9.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Prodej části pozemku v ul. Cihelna
Zdroj. dokum.: RM 404 - 2/1 - Flash Příloha: RM 404 - 2/1 - Flash

Identifikace:

K záměru města zveřejněnému, dle usnesení č. RM 401-17262/18, ode dne 07.08.2018 do dne 24.08.2018 prodat
část pozemku p. p. č. 765/7 o výměře cca 95 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú.
Krčín, z majetku města zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní
cenu 131 Kč/m² pozemku, byla podána jedna nabídka v uzavřené obálce, která bude otevřena na zasedání RM.
Přílohy č. RM 404 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/Doporučit ZM souhlasit s prodejem pozemku.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle zásad. Vyjádření odborných útvarů je v příloze s tím, že vyjádření OV Krčín bude
předloženo nejpozději na jednání ZM. Cena byla stanovena znaleckým posudkem v souladu se Zásadami pro
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM jedinou doručenou obálku s nabídkou na koupi části pozemkové
parcely - zájemci jsou R. a O. S., nabídková cena 131 Kč/m2 je v souladu se znaleckým posudkem.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 404- 17346/18,
(uložen úkol číslo 23318).
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku pozemková parcela č. 765/7 o výměře max. 95 m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k.
ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví manželů O. S. a R. S., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve
výši 131 Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

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

2.2 Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání v území - ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 2/2 - Flash Příloha: RM 404 - 2/2 - Flash

Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, vedený na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, který
spadá do území, na které byl schválen Regulační plán Rychta. Pozemek je pronajatý ode dne 18.12.2016 do dne
17.12.2018 za nájemné ve výši 125 Kč za 1 m2 a rok, tj. 14.250 Kč ročně a je na něm umístěna dočasná přízemní
stavba provozovny cestovní agentury CIS, vč. přístavby s obchody, č. p. 69 v ul. T. G. Masaryka, ve vlastnictví
žadatelky a nájemce pozemku, pí Libuše Matoušové, se sídlem: Johnova 310, Nové Město nad Metují, IČO: 111 60
837. Dne 18.06.2018 žadatelka požádala o prodloužení smlouvy o nájmu pozemku na dobu 5 let. RM uložila ST
jednat s žadatelkou o pokračování nájmu, protože stavba žadatelky na pronajatém je v rozporu s ÚP NMNM a
Regulačním plánem Rychta (dále jen "RPR"). Doba, na kterou byla stavba povolena dne 16.12.2006 uplynula a nájem
byl opakovaně prodlužován, protože město nemělo platný nový ÚP NMNM. Po jednání u ST dne 15.08.2018
žadatelka podala novou žádost s tím, že chce prodloužit smlouvu o nájmu pozemku na dobu jednoho roku. V této
době by se seznámila a připravila na realizaci zástavby dle schváleného ÚP NMNM a RPR na pozemcích stp. č. 307/2
a p. p. č. 2292 o výměře 236 m2. Přílohy č. RM 404 - 2/2.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti.
Odůvodnění:
Stavba byla povolena v roce 1997 na dobu 10 let a poté byla smlouva o nájmu prodlužována z důvodu nepravomocně
projednaného ÚP NMNM. Dle platného RPR je objekt určen k demolici a měla by jej nahradit nová zástavba
smíšeného typu, tj. komerční využití + bydlení, o výšce 4 podlaží. Souhrnné vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 404- 17347/18,
(uložen úkol číslo 23319).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to na dobu určitou do dne 17.12.2019 za účelem přípravy
pozemku k jeho vrácení pronajímateli dle ujednání uvedených ve smlouvě o nájmu pozemku ze dne 21.11.2016, za
minimální cenu nájmu ve výši 125 Kč/m2/rok s tím, že v průběhu odstraňování stavby RM ukládá OMM předložit návrh
záměru města prodat pozemky stp. č. 307/2 a p. p. č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění dle ÚP NMNM a
Regulačního plánu Rychta.
RM 404 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu - Malecí knn výměna kabelů
Zdroj. dokum.: RM 404 - 2/3 - Flash Příloha: RM 404 - 2/3 - Flash

Identifikace:

ČEZ Distribuce a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jako budoucí oprávněná a investor, žádá o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE12-2006724/VB/01 Název stavby: Nové Město n./M. Malecí knn výměna kabelů v délce cca 88 metrů v městských
pozemcích p. p. č. 617/1, 617/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, v k. ú. Nové Město nad Metují.
Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za metr pozemku
zatíženého věcným břemenem. Přílohy č. RM 404 - 2/3.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o uzavření smlouvy.
Odůvodnění:
OVRR: Bez připomínek, bude projednáno v řízení. ORM: Podmínky města jsou doplněné do smlouvy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 404- 17348/18,
(uložen úkol číslo 23320).
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IE-12-2006724/VB/01 Název stavby: Nové Město n./M. Malecí knn výměna kabelů v městských pozemcích p. p. č.
617/1, 617/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, v k. ú. Nové Město nad Metují v rozsahu (délce) cca 88
metrů za cenu 200 Kč/m pozemku zatíženého věcným břemenem + DPH v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 404 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky I. část
Zdroj. dokum.: RM 404 - 2/4 - Flash Příloha: RM 404 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Záměr města směnit podíly o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o
výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku
ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L. H., vedeného na LV
č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o výměře
cca 1252 m2, z majetku města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV
vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod byl zveřejněn dle usnesení č. RM 394-17005/18 v době ode dne 11.05.2018 do
dne 29.05.2018 ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky. Přílohy č. RM 404 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit směnu.
Odůvodnění:
Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Směňované pozemky jsou pozemky zemědělské
zařazené v ZPF. Pozemek p. p. č. 292/5 ztrácí pro město na významu pokud povede cyklostezka po opačné straně
komunikace a proto je jeho směna v navrhované výměře pro město přijatelná. Při stanovení jeho ceny znalec musel
přihlédnout k jeho zařazení pozemku dle Územního plánu Nového Města nad Metují. Obvyklá cena pro pozemky
určené k zastavění dopravní infrastrukturou, cyklostezkami, je dle znalce 150 Kč/m2 pozemku. Navrhovaná směna je
výsledkem velmi dlouhého a složitého vyjednávání.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 404- 17349/18,
(uložen úkol číslo 23321).
RM doporučuje ZM schválit směnu podílu o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a pozemku p. p. č. 301/3
o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný
sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L. H., vedeného na LV č. 274 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o výměře cca 1252 m2, z majetku
města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP
Náchod. Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro vybudování
chodníku a cyklostezky od mostu u AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z velmi
frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z
Vrchovin do Krčína. Z důvodu veřejného zájmu nebude požadován doplatek za rozdíl v místě a čase obvyklé ceně pozemků.
RM ukládá OMM po schválení směny ZM zajistit GP na rozdělení pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny dle výše
uvedeného.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

2.5 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky II. část
Zdroj. dokum.: RM 404 - 2/5 - Flash Příloha: RM 404 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Záměr města směnit podíl o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného
GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad,
oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví paní H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, z
vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, KP Náchod
a doplatek ve výši 10 387,50 Kč byl zveřejněn ode dne 11.05.2018 do dne 29.05.2018 a ke zveřejněnému záměru
nebyly podány žádné námitky a připomínky. Přílohy č. RM 404 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit směnu.
Odůvodnění:
Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. NM sousedí s
pozemkem paní T. a protože v současné době z něho není hrazen ani nájem je nejvhodnější využít ho ke směně ve
veřejném zájmu, kterým stavba cyklostezky a chodníku mezi dvěma částmi města nepochybně je. Ceny pozemků byly
stanoveny znaleckými posudky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 404- 17350/18,
(uložen úkol číslo 23322).
RM doporučuje ZM schválit směnu podílu o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m2 v k. ú. Vrchoviny,
odděleného GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný
sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví paní H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, z
vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, KP Náchod s
doplatkem ve výši 10.387,50 Kč.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 404 - 10.9.2018

Rozvoj

13:35

OMM

3.1 „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“, na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3, 694/1 a 2073/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují" - Smlouva o zápůjčce
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/1 - Flash Příloha: RM 404 - 3/1 - Flash

ORM předkládá RM a následně ZM Smlouvu o zápůjčce na přenechání peněžních prostředků v předpokládané výši
421.870 tis. Kč na financování akce „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“, na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3, 694/1 a 2073/1
v k. ú. Nové Město nad Metují. Na tuto akci byla mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., podepsána Smlouva o převodu investorství.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Smlouvu o zápůjčce, doporučit ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Odůvodnění:
V rozpočtu města na rok 2018 bylo schváleno na akci Splašková kanalizace v ul. Kasárenská - půjčka VaK(u) 800 tis.
Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 404- 17351/18,
(uložen úkol číslo 23323).
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní
prostředky v předpokládané výši 421.870 Kč na realizaci akce „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“, na p. p. č. 658/1, 658/2,
658/3, 694/1 a 2073/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/1. RM doporučuje ZM pověřit ST
podpisem této smlouvy.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.2 VZ - Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují/2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/2 - Flash Příloha: RM 404 - 3/2 - Flash

Dne 05.09.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě
nad Metují/2. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 404 - 3/2.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku, uložit OMM zařadit potřebnou částku do rozpočtu na rok 2019.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 12 uchazečů. Byly podány 2 nabídky s nabídkovými cenami 3.771.660,67 Kč vč. DPH a 4.950.343,53
Kč vč. DPH. V rozpočtu je na tuto akci schváleno celkem 490 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny ORM doporučuje tuto
veřejnou zakázku zrušit a zařadit potřebnou částku do rozpočtu na rok 2019.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 404- 17352/18,
(uložen úkol číslo 23324).
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují“. RM
ukládá OMM uložit potřebnou částku na realizaci uvedené zakázky do rozpočtu na rok 2019.
RM 404 Ruší.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

3.3 Protestní odvolání k usnesení č. RM 402-17304/18
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/3 - Flash Příloha: RM 404 - 3/3 - Flash

RM 402 projednávala dne 13.08.2018 žádost p. H. o vyhrazené parkovací stání ZTP a přijala toto usnesení č. RM 40217304/18: "RM projednala žádost p. J. H. o zajištění vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy na parkovišti v ul.
Komenského před Městskou knihovnou. RM nesouhlasí s vybudováním vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele,
a to z toho důvodu, že jde o plochu na vysoce vytíženém parkovišti v centru města, vyhrazením by zde zaniklo další
stávající parkovací místo". K tomuto usnesení podal p. H. protestní odvolání (v příloze RM 404 - 3/3). Současně bylo
na město dodáno souhlasné stanovisko DI Náchod s místní úpravou na místní komunikaci dle návrhu DI Náchod.
K rozhodnutí:
Projednat podané protestní odvolání a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění přílohy č. RM 402 - 2/2.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Čtyři radní souhlasili s povolením parkovacího stání pro ZTP s tím, že si to žadatel zajistí na své vlastní náklady. Dva
radní se při hlasování zdrželi.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 404- 17353/18,
(uložen úkol číslo 23325).
RM projednala podané protestní odvolání k usnesení č. RM 402-17304/18, které podal p. J. H. RM revokuje své usnesení č.
RM 402-17304/18 a povoluje požadované vyhrazené parkovací stání pro ZTP na parkovišti v ul. Komenského před Městskou
knihovnou Nové Město nad Metují s tím, že si vyhrazení zajistí žadatel na své vlastní náklady.
RM 404 Projednáno.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

3.4 Žádost o souhlas se stavbou "Novostavba RD na parc.č.690/7, 689/2, 2072/3, 666/4, NNMnM a s
přesahem požárně nebezpečného prostoru na městské pozemky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/4 - Flash Příloha: RM 404 - 3/4 - Flash

Na město byla podána žádost Ing. arch. Š. T., který zastupuje Mgr. M. Ž., o souhlas se stavbou "Novostavba RD parc.
č. 690/7, 689/2, 2072/3, 666/4 Nové Město nad Metují" a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek
města p. p. č. 689/3 v k. ú. Nové Město nad Metují. Plánované RD se umísťuje vedle ulice Družební u křižovatky
vedoucí k probíhající výstavbě společnosti FATO a.s. u parku Březinky.
K rozhodnutí:
Souhlasit s PD na stavbu "Novostavba RD parc. č. 690/7, 689/2, 2072/3, 666/4 Nové Město nad Metují" a s přesahem
požárně nebezpečného prostoru na pozemek města p. p. č. 689/3 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
K záměru stavby "Novostavba RD parc. č. 690/7, 689/2, 2072/3, 666/4 Nové Město nad Metují" město vydalo své
vyjádření již dne 15.01.2018. Nyní byla PD dopracována a předložena státní správě o vydání koordinovaného
stanoviska a městu o souhlas s konečnou podobou PD a o souhlas s přesahem požárně nebezpečného prostoru na
pozemek města. PD doznala ode dne 15.01.2018 jen změny v trase sítí - přípojky vodovodu a kanalizace, ty musely
být díky nesouhlasnému stanovisku VaK Náchod, a.s., upraveny a sítě jsou napojeny na p. p. č. 663/30. Dále je
upravena poloha dešťové kanalizace se vsakem na pozemku a přípojka STL plynovodu přes pozemek p. p. č. 663/10,
která se bude muset provést překopem oproti původně plánovanému protlaku. Důvodem je nejisté uložení sítí VaK
a.s. v komunikaci. Vzhledem k uvedeným změnám OMM i nadále s PD i s přesahem požárně nebezpečného prostoru
(v rozsahu 42 cm) nad pozemek města souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 404- 17354/18,
(uložen úkol číslo 23326).
RM souhlasí s PD pro sloučené řízení pro územní souhlas a ohlášení stavby pro "Novostavbu RD parc. č. 690/7, 689/2,
2072/3, 666/4 Nové Město nad Metují" a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek města p. p. č. 689/3 v k.
ú. Nové Město nad Metují.
RM 404 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

3.5 Žádost o povolení zřízení sjezdu na st. p. č. 339, ul. Komenského
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/5 - Flash Příloha: RM 404 - 3/5 - Flash

Město obdrželo žádost Ing. L. D., který zastupuje stavebníka p. S. M., o souhlas vlastníka stavby chodníku a pozemku
p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, se zřízením nového sjezdu k bytovému domu v ul. Komenského na st.
p. č. 339 v k. ú. Nové Město nad Metují. Ke zřízení sjezdu se předkládá Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti, která by měla být se žadatelem uzavřena. Stavebník má záměr rekonstruovat BD pouze
pro bydlení. Než se rozhodne investovat, je třeba mít povolen sjezd k tomuto domu pro možnost průjezdu domem a
zřízení parkování ve dvoře za domem.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vybudováním sjezdu přes těleso chodníku na p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují, schválit
Smlouvu o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti pro budoucí.
Odůvodnění:
Z důvodu umístění nového sjezdu bude muset být odstraněn 1 ks stávajícího stromu. Žadatel zajistí náhradní výsadbu
nového stromu na místo určené městem. Vzorová Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 379-16278/17 ze dne 11.09.2017.
Odborné útvary ke zřízení sjezdu nemají připomínky. ARCH má ke zřízení sjezdu neutrální postoj: výhody je
rekonstrukce a oživení BD, nevýhody - zmenšení zeleného pruhu před BD a pokácení jednoho stromu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - po obhlídce místa se mu výjezd nezdá vhodný.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 404- 17355/18,
(uložen úkol číslo 23327).
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu přes těleso chodníku na p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu
připojení bytového domu v ul. Komenského na st. p. č. 339 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a p. S. M., ve znění
přílohy č. RM 404 - 3/5. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 404 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.6 Dodatek č. 2 k SOD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/6 - Flash Příloha: RM 404 - 3/6 - Flash

RM usnesením č. RM 395-17057/18 schválila SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav. s .r.o.,
IČO: 45539006 na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“. Při stavbě se
vyskytly méně práce ve výši 1.562 Kč vč. DPH. Jedná se o varovný pás u místa přecházení na křižovatce u Papežů.
Tento pás byl financován v rámci stavby Chodník Na Strážnici, na kterou byla městu poskytnuta dotace z programu
IROP. ORM předkládá ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 127/2018, který snižuje celkovou cenu díla o
méně práce ve výši 1.562 Kč vč. DPH na celkovou částku 2.622.534 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 127/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1.máje“ a
pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Provedení varovného pásu bylo zahrnuto v obou projektech chodníků v ul. 1. máje i chodníků Na Strážnici. Pokud by
nebyly tyto méně práce odečteny došlo by k profinancování varovného pásu z obou dotačních titulů (SFDI, IROP) Při
kontrole by hrozila ztráta dotace + finanční sankce. ORM doporučuje schválit dodatek č. 2 k SOD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 404- 17356/18,
(uložen úkol číslo 23328).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.127/2018 na snížení celkové ceny díla o méně práce ve výši 1.562 Kč vč.
DPH na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“, a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav. s.r.o.,
IČO: 45539006, ve znění přílohy RM 404 - 3/6, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 404 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

3.7 Nová investiční akce - Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště
Identifikace:
V RM 400 byla podána informace o ukončení prací na PD na revitalizaci rybníka Hradiště. Na zpracování PD obdrželo
město Nové Město nad Metují od KHK dotaci. PD je zpracována a je na ni vydáno stavební povolení. PD navrhuje u
stávajícího rybníka provést odbahnění celé zátopy a zpevnění břehů a rekonstrukci výpusti. Stavba je rozdělena na tři
objekty (SO1, SO2, SO3). SO1 - Zpevnění břehů: 3.544.694,4 Kč. SO2 - Odbahnění: 2.666.504,9 Kč. SO3 Rekonstrukce výpusti: 416.453,8 Kč. Vedlejší rozpočtové náklady: 295.593,1 Kč. CELKEM: 6.968.246,0 Kč vč. DPH.
Výpusť je poškozená, dochází k zanášení a je nutno čistit z hladiny rybníka. V případě zanesení dochází ke zvednutí
hladiny a zaplavení cesty. OMM společně s vedením navrhovalo v RM 400 nejdříve provést rekonstrukci výpusti.
Proto je nyní navržena ke schválení nová položka rozpočtu, aby se rekonstrukce výpusti mohla zrealizovat ještě letos
(pokud se podaří sehnat zhotovitele).
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku, doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
PD navrhuje u stávajícího rybníka provést odbahnění celé zátopy a zpevnění břehů a rekonstrukci výpusti. Stavba je
rozdělena na tři objekty (SO1, SO2, SO3). SO1 - Zpevnění břehů: 3.544.694,4 Kč. SO2 - Odbahnění: 2.666.504,9 Kč.
SO3 - Rekonstrukce výpusti: 416.453,8 Kč. Vedlejší rozpočtové náklady: 295.593,1 Kč. CELKEM: 6.968.246,0 Kč vč.
DPH. Výpusť je poškozená, dochází k zanášení a je nutno čistit z hladiny rybníka. V případě zanesení dochází ke
zvednutí hladiny a zaplavení cesty. Břehy jsou ve špatném stavu, částečně sesunuté do rybníka, zvláště u levého
břehu, kde je komunikace po které jezdí autobusy ke skautům, hrozí jeho utržení. Pravý břeh netěsní a dochází k
průsaku vody do řeky. Odbahnění by mělo být provedeno zároveň se zpevněním břehů. Vpusť lze provést
samostatně. Dle názoru OŽP je stav břehů akutní, zpevnění břehů by mělo být provedeno co nejdříve. OMM společně
s vedením navrhuje nejdříve provést rekonstrukci výpusti, proto bude návrh na schválení této nové investiční akce
ještě do rozpočtu 2018 předložen do RM 404 (tj. dne 10.09.2017) a do ZM 127 (tj. dne 20.09.2017), aby se
rekonstrukce výpusti mohla provést ještě letos. Na realizaci ostatních stavebních objektů budou sledovány dotační
programy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 404- 17357/18,
(uložen úkol číslo 23329).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště". RM doporučuje ZM schválit
rozpočtové opatření - § 2341 - realizaci akce Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště ve výši 500 tis. Kč. RO bude zajištěno
přesunem z § 2212 - akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.8 Aktuální stav projektů ke dni 05.09.2018
Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/8 - Flash Příloha: RM 404 - 3/8 - Flash

Identifikace:

OMM na poslední RM před řádným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 05.09.2018 viz
příloha č. RM 404 - 3/8.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 404- 17358/18,
(uložen úkol číslo 23330).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 05.09.2018 ve znění přílohy č. RM 404 - 3/8.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

3.9 Návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/9 - Flash Příloha: RM 404 - 3/9 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, která bude
uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "SZIF").
Dohoda se týká poskytnutí dotace (ve výši až 100 % na pokrytí uznatelných nákladů) na projekt Naučná stezka Obůrka Klopotov. Jelikož se Dohoda podepisuje osobně na pobočce SZIF v Hradci Králové předkládáme její návrh
nyní RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Schválit návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt Naučná stezka - Obůrka Klopotov.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 404- 17359/18,
(uložen úkol číslo 23331).
RM schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt Naučná stezka - Obůrka Klopotov,
ve znění přílohy č. RM 404 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem na pobočce Státního zemědělského intervenčního fondu v
Hradci Králové.
RM 404 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Administrace výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/10 - Flash Příloha: RM 404 - 3/10 - Flash

ORM poptalo administraci výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“. Předmětem plnění této
veřejné zakázky je komplexní zajištění realizace a administrace dvou veřejných zakázek pro tuto investiční akci, VZ
na stavební práce a VZ na dodávku - nábytek, pomůcky. Vzhledem k tomu, že již byly soutěženy v letošním roce
související VZ na stavební práce v "ZŠ Krčín" a v "ZŠ Komenského" a taktéž budou soutěženy dodávky u těchto škol,
jsou limity již takové, že je nutné uvedené veřejné zakázky soutěžit v podlimitním režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek a v souladu s metodickými pokyny a směrnicemi IROP.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit příkazní smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Na zakázku byly poptány 3 firmy. Do stanoveného termínu pro podávání zakázek byly doručeny celkem 3 nabídky.
Nejvýhodnější nabídku podala firma First International Company s.r.o., Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, s nabídkovou
cenou ve výši 45.800 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 404- 17360/18,
(uložen úkol číslo 23332).
RM na základě předloženého vyhodnocení poptávky souhlasí se zadáním zakázky - administraci výběrového řízení
„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ firmě First International Company s.r.o., Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, která
se umístila na prvním místě, za nabídkovou cenu 45.800 Kč vč. DPH. V případě nezájmu uchazeče, který se umístil na
prvním místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné zakázky firmě na druhém místě, a to firmě DABONA s.r.o., Sokolovská
682, Rychnov nad Kněžnou, za nabídkovou cenu 56.870 Kč. RM schvaluje Příkazní smlouvu na administraci výběrového
řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností First International
Company s.r.o., se sídlem: Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25294547, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/10. RM pověřuje
ST podpisem příslušné příkazní smlouvy.
RM 404 Schvaluje.

STIS

Stránka 21 z 44

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

3.11 Železova louka - realizace cyklotrasy - RO
Identifikace:
RM 401 dne 30.07.2018 schválila toto usnesení: "RM bere na vědomí předložené informace o neúspěšném podání
žádostí do programu Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji a zároveň
schvaluje opětovné předložení žádostí do nejbližší výzvy, která bude Královéhradeckým krajem vyhlášena. RM
schvaluje termín realizace pro veřejnou zakázku a realizaci stavebních úprav v ul. Železova louka a v ul. Chlístovská
dle varianty č. 4".
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení rozpočtového opatření - přesun 3 500 tis Kč z § 2212 akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí jižní a západní - PD + realizace na § 2212 akce Cykloregion V.Moravce - Železova louka - realizace.
Odůvodnění:
Projekční náklady na realizaci rekonstrukce komunikace v ul. Železova louka jsou 4 288 tis. Kč. V rozpočtu města
byla schválena na rok 2018 částka 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že varianta č. 4 předpokládá realizaci ještě v letošním
roce, tak je navrhováno ke schválení rozpočtové opatření přesun částky 3 500 tis. Kč z § 2212 Stavební úpravy ul. Na
Zadomí - jižní a západní - PD + realizace na § 2212 Cykloregion V.Moravce - Železova louka - realizace. Realizace
by proběhla z vlastních zdrojů města. Žádost o dotaci bude opětovně podána během září 2018, pokud bude znovu
KHK vypsána. Výsledek o případně přidělené dotaci však bude znám až během prosince 2018.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy - Ing. Neumann a p. Černý + TAJ tlumočil navrhovaný doplněk z e-mailu radního Ing. Maura, MBA.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 404- 17361/18,
(uložen úkol číslo 23333).
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun 3 500 tis. Kč z § 2212 - akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a
západní - PD + realizace na § 2212 - akce Cykloregion V.Moravce - Železova louka - realizace s tím, že investiční akce
"Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace" bude zapracována do radničního návrhu rozpočtu na rok 2019.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.12 Žádost o souhlas s umístěním letní předzahrádky na pozemek města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/12 - Flash Příloha: RM 404 - 3/12 - Flash

Firma Na dobré cestě s.r.o. podala na město žádost o souhlas s umístěním letní zahrádky na pozemek města p. p. č.
2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují. Jedná se o pozemek před nově budovanou kavárnou v lokalitě "Zlatého
trojúhelníku Rychta". Záměr umístění je zakreslen v příloze č. RM 400 - 3/12. Termín otevření kavárny je plánován ke
dni 15.08.2019. Od tohoto termínu je také požádáno o souhlas s umístěním předzahrádky na období 2 let.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním letní předzahrádky na pozemek města.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí.
Z podrobnějšího projednání:

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

Dotazy Mgr. Černý - dodržení regulačního plánu a předčasnost žádosti. OMM - regulační plán je dodržen. Radní se
shodli v tom, že o případném souhlasu města bude rozhodováno až poté, co bude do rozpočtu na rok 2019 schválena
investice města, jejíž součástí je mj. chodník města sousedící s objektem žadatele).
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 404- 17362/18,
(uložen úkol číslo 23334).
RM projednala žádost o souhlas s umístěním letní předzahrádky pro firmu Na dobré cestě s.r.o., IČO: 05715792 ode dne
15.08.2019 před novostavbu kavárny na pozemek města p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují ve znění přílohy č.
RM 404 - 3/12 . RM konstatuje, že o této žádosti bude rozhodovat až po schválení investiční akce města, jejíž součástí je mj.
chodník přiléhající k objektu žadatele, v rozpočtu na rok 2019.
RM 404 Projednáno.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

3.13 PD - Novostavba RD Vrchoviny, parc. č. 654/4, k. ú. Vrchoviny - předpokládané vydání stavebního
povolení
Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/13 - Flash Příloha: RM 404 - 3/13 - Flash

Identifikace:

RM 400 přijala toto usnesení: „RM souhlasí s vyjádřením města k PD - Novostavba RD Vrchoviny, parc. č. 654/4, k. ú.
Vrchoviny, a to ve znění přílohy č. RM 400 - 3/5.“ Toto vyjádření (viz příloha č. RM 404 - 3/13) vyjadřuje nesouhlas
města s uvedenou PD. S vysokou pravděpodobností ale nebudou námitky města stavebním úřadem uznány jako
důvodné k tomu, aby nedošlo k vydání stavebního povolení. Pokud vydá stavební úřad v nejbližších dnech stavební
povolení, tak je třeba v RM rozhodnout, zda nadále prosazovat tento nesouhlasný názor na urbanistickou podobu
domu, tzn., zda na vydané stavební povolení reagovat podáním odvolání.
K rozhodnutí:
Schválit jedno z navržených usnesení.
Odůvodnění:
Předpokládáme vydání stavebního povolení kolem dne 10.09.2018, poté následuje krátká doba na odvolání, nelze
čekat až na RM 405.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 404- 17363/18,
(uložen úkol číslo 23335).
RM souhlasí s tím, aby v případě vydání stavebního povolení na Novostavbu RD Vrchoviny, parc. č. 654/4, k. ú. Vrchoviny,
nebylo již městem podáno odvolání na toto rozhodnutí stavebního úřadu.
RM 404 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.14 Restaurování sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí
Identifikace:
PVO a následně RM 360 ze dne 21.11.2016 projednala požadavek OV Krčín, a to prověření možnosti zajištění repliky
sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí. RM, mimo jiné, uložila OMM, aby podle vývoje rozpočtu města Nové
Město nad Metují se k této realizaci vrátilo s tím, že by akce mohla být řešena v návaznosti na chystanou rekonstrukci
komunikace na Žižkově náměstí. V plnění zadaného úkolu bylo uváděno, že zajištění repliky sošky sv. Václava na
křížku na Žižkově náměstí je zařazeno do zásobníku investičních akcí. Ale vzhledem k tomu, že rekonstrukce
komunikace Spy - Krčín se uskuteční v roce 2018, tak je možné naplánovat provedení restaurátorských prací na
křížku na Žižkově náměstí na podzim 2018, až bude uvedená rekonstrukce dokončena. Restaurátorské práce na
křížku na Žižkově náměstí budou navrženy do rozpočtu v průběhu roku 2018 v závislosti na úsporách v daném roce.
V posledním plnění pak bylo uvedeno: Návrh na realizaci restaurátorských prací na křížku na Žižkově náměstí na
podzim 2018 bude předložen do RM 404 vč. nákladů a návrhu RO.
Vzhledem k tomu, že se brzy začne zpracovávat územní studie veřejných prostranství na Žižkovo náměstí, tak po
konzultaci se zpracovatelem (New Visit s.r.o.) by bylo vhodné vyčkat na její dokončení, neboť i tato studie se bude
zabývat vhodností nynějšího, a podle vybraného zpracovatele nedůstojného, umístění uvedeného křížku. Proto ORM
navrhuje zařadit restaurování sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí do rozpočtu města 2019 a realizaci
provést až po dokončení uvedené územní studie veřejného prostranství. Ta má být odevzdána do konce roku 2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit, aby restaurování sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí bylo zařazeno do rozpočtu města 2019 a
realizace byla provedena až po dokončení „Územní studie veřejného prostranství - Žižkovo náměstí“.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 404- 17364/18,
(uložen úkol číslo 23336).
RM souhlasí s tím, aby restaurování sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí bylo zařazeno do rozpočtu města 2019
a realizace byla provedena až po dokončení „Územní studie veřejného prostranství - Žižkovo náměstí“.
RM 404 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

3.15 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 216/2017 SOPPS „VO a MR, ul. Na Hradčanech“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/15 - Flash Příloha: RM 404 - 3/15 - Flash

RM 376 usnesením č. RM 376-16189/17 ze dne 31.07.2017 schválila SOPPS inženýrské sítě č. 216/2017 pro stavbu
„VO a MR, ul. Na Hradčanech, k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje (dále jen "SS KHK"), IČO: 70947996. Za omezení běžné činnosti majetkového správce má
město zaplatit nevratný poplatek ve výši 35.574 Kč. SS KHK změnila pravidla pro stanovení poplatků. Nyní je
požadována vratná kauce, ze které bude vráceno 50 % po předání stavby a zbytek po skončení záruční doby. ORM
předkládá ke schválení dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pro stavbu
„Veřejné osvětlení a městský rozhlas, ul. Na Hradčanech“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Dodatek upravuje původní požadavky na úhradu poplatku za omezení běžné činnosti majetkového správce ve
prospěch města. Poplatek se mění na vratnou kauci.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 404- 17365/18,
(uložen úkol číslo 23337).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na stavbu
„Veřejné osvětlení a městský rozhlas, ul. Na Hradčanech“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/15, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 404 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 69/2017 - SOPPS sjezdu „Kanalizace Vrchoviny“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/16 - Flash Příloha: RM 404 - 3/16 - Flash

RM 368 usnesením č. RM 368-15822/17 ze dne 27.03.2017 schválila smlouvu č. 69/2017 o právu provést stavbu
(dále jen "SOPPS") sjezdu a omezení užívání nemovitosti pro stavbu „Kanalizace Vrchoviny pro č.p.
123,136,131,127,129,29, Sjezd k čerpací stanici přes p.p.č.294/1 v k.ú. Vrchoviny -, k. ú. Nové Město n/M“ mezi
městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje (dále jen "SS KHK"), IČO: 70947996. Za
omezení běžné činnosti majetkového správce má město zaplatit nevratný poplatek ve výši 2.300 Kč. SS KHK změnila
pravidla pro stanovení poplatků. Nyní je požadována vratná kauce, ze které bude vráceno 50 % po předání stavby a
zbytek po skončení záruční doby. ORM předkládá ke schválení dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti č.69/2017
pro stavbu „Kanalizace Vrchoviny pro č.p. 123,136,131,127,129,29, sjezd k čerpací stanici přes p.p.č.294/1 v k.ú.
Vrchoviny - Nové Město n/M“ mezi městem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, pověřit ST jeho
podpisem.
Odůvodnění:
Dodatek upravuje původní požadavky na úhradu poplatku za omezení běžné činnosti majetkového správce ve
prospěch města. Poplatek se mění na vratnou kauci.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 404- 17366/18,
(uložen úkol číslo 23338).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti č. 69/2017 pro stavbu
„Kanalizace Vrchoviny pro č.p. 123,136,131,127,129, 29, sjezd k čerpací stanici přes p.p.č.294/1 v k.ú. Vrchoviny - Nové
Město n/M“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, ve znění přílohy
č. RM 404 - 3/16, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 404 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.17 SOPPS „Středotlaká plynovodní přípojka RD č.p. 166, ul. Náchodská“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/17 - Flash Příloha: RM 404 - 3/17 - Flash

Dne 21.08.2018 jsme obdrželi žádost projektanta p. Jiřího Renfuse se sídlem A. Ryšavého 202, 547 01 Náchod o
uzavření smlouvy o právu provést stavbu (dále jen "SOPPS") „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 166, ul.
Náchodská, Nové Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. J. P.
Přípojka je umístěna v chodníku a místní komunikaci na pozemkových parcelách p. p. č. 2054/4, 2054/1 které jsou ve
vlastnictví města zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují, vedeném
KÚ pro KHK, KP Náchod a v chodníku ve vlastnictví města na p. p. č. 2361 v k. ú. Nové Město nad Metují. Přípojka je
vedena ze stávajícího plynovodního řadu v místní komunikaci ul. Kpt. Jaroše v délce cca 2,45 m. Přípojkový pilířek
HUP je umístěn na pozemku žadatele mimo průchozí profil chodníku. ORM předkládá ke schválení návrh smlouvy o
právu provést stavbu.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 166, ul. Náchodská, Nové
Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. J. P., pověřit ST jejím
podpisem.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace a návrh SOPPS byl odsouhlasen odbornými útvary. Do Smlouvy byly zapracovány
podmínky ORM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 404- 17367/18,
(uložen úkol číslo 23339).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 166, ul. Náchodská, Nové Město
nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. J. P., a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 404 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/18 - Flash Příloha: RM 404 - 3/18 - Flash

V rozpočtu města na rok 2018 byla schválena položka pro dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku ve
Vrchovinách. Tato položka byla schválena pro autobusovou zastávku před kruhovou křižovatkou ve směru na
Náchod. Vzhledem k tomu, že nebyl získán souhlas vlastníků dotčených pozemků, tak Osadní výbor Vrchoviny podal
návrh na požití těchto prostředků pro přístřešek autobusové zastávky na p. p. č. 294/1 v k. ú. Vrchoviny - autobusová
zastávka Vrchoviny dolní, ve směru na Krčín. RM na svém jednání dne 13.08.2018 požadavek Osadního výboru
projednala a schválila použití finančních prostředků pro tuto zastávku. Z tohoto důvodu je nyní předkládána ke
schválení smlouva o dílo na dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku. Vzhledem k tomu, že byl
schválen jednotný typ přístřešku, který dodává firma mmcité1 a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice, žádáme o udělení
výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a předkládáme návrh smlouvy o dílo na dodávku a
montáž přístřešku pro autobusovou zastávku ve výši 97.023 Kč bez DPH, tj. 117.397,80 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválit předloženou smlouvu o dílo na
dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách - p. p. č. 294/1, k. ú. Vrchoviny.
Odůvodnění:
Zastávka je z důvodů omezených kapacit dodavatelské firmy v tomto případě sjednána bez dodávky spodní stavby.
Spodní stavba musí být zajištěna samostatně městem. V současné době se zadává zpracování projekčních podkladů
pro umístění přístřešku a návrh základové konstrukce. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti zastávky nachází
vodovodní řád, tak musí být návrh odsouhlasen ze strany firmy Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Po odsouhlasení
návrhu bude městem zadáno provedení základové konstrukce jinou stavební firmou.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 404- 17368/18,
(uložen úkol číslo 23340).
RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci „Autobusový přístřešek pro zastávku
ve Vrchovinách na p.p.č. 294/1 k.ú. Vrchoviny“ a schvaluje předloženou smlouvu o dílo na dodávku a montáž přístřešku za
částku 97.023 Kč bez DPH, tj. 117.397,80 Kč vč. DPH, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1 a.s., Bílovice
519, 687 12 Bílovice. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o dílo.
RM 404 Schvaluje.
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3.19 Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města
Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/19 - Flash Příloha: RM 404 - 3/19 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá RM na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé záměry města.
Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro
získání dotace.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený dokument.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 404- 17369/18,
(uložen úkol číslo 23341).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města, ve znění
přílohy č. RM 404 - 3/19.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.20 Nesouhlas s usnesením č. ZM 126-7724/18
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/20 - Flash Příloha: RM 404 - 3/20 - Flash

Nesouhlas paní E. B. a paní P. H. s usnesením č. ZM 126-7724/18 ze dne 14.06.2018, kterým bylo rozhodnuto, že ZM
v rámci změny č. 1 územního plánu nesouhlasí s pořízením změn týkajících se pozemků, které jsou předmětem jejich
žádosti.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM zamítnout žádost paní E. B. a žádost paní P. H. s tím, že jim bude sděleno, že od rozhodnutí ZM
nedošlo k žádným změnám skutečností, které by měly vliv na rozhodnutí ZM, a proto také není ani dán žádný důvod k
tomu, aby ZM své rozhodnutí změnilo.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 404- 17370/18,
(uložen úkol číslo 23342).
RM doporučuje ZM zamítnout žádost paní E. B. a paní P. H., kterým vyslovují nesouhlas s usnesením č. ZM 126-7724/18 ze
dne 14.06.2018, kterým bylo rozhodnuto, že ZM v rámci změny č. 1 územního plánu nesouhlasí s pořízením změn územního
plánu týkajících se pozemků, které jsou předmětem jejich žádosti. RM doporučuje ZM uložit ST jako určenému zastupiteli pro
územní plánování, aby žadatelům odeslal dopisy ve znění příloh č. RM 404 - 3/20.
RM 404 Doporučuje ZM nesouhlasit.

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

3.21 Územní studie veřejných prostranství: a) Vrchoviny, b) Rašínova - 28. října - B. Němcové
Identifikace:
OVRR dává RM na vědomí pořízené územní studie těchto veřejných prostranství: a) Vrchoviny, b) Rašínova - 28.
října - B. Němcové, které jsou ke stažení na stránkách www.novemestonm.cz v záložce Územní plánování - Územní
studie.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Na základě vypsání dotačního titulu IROP na pořízení územních studií veřejných prostranství OVRR navrhlo využít
tento titul pro vytipované lokality ve správním území ORP Nové Město nad Metují, včetně lokalit v samotném městě.
RM 358 dne 24.10.2016 odsouhlasila podání žádosti o dotaci na tento projekt. Dne 25.10.2016 se pak konal pracovní
seminář pro zástupce města a jednotlivých obcí v rámci ORP Nové Město nad Metují, kde byla problematika
přednesena. Na základě toho se do projektu kromě města Nového Města nad Metují zapojily i obce Bohuslavice,
Jestřebí, Mezilesí, Provodov-Šonov, Přibyslav a Slavoňov. Na území Nového Města nad Metují se pořizuje celkem 10
lokalit.
Vysvětlení: Ing. Miloš Skalský vedoucí odboru Odbor výstavby a regionálního rozvoje
K čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 404- 17371/18,
(uložen úkol číslo 23343).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí pořízení Územní studie veřejných prostranství Vrchoviny a Územní studie veřejného
prostranství Rašínova - 28. října - B. Němcové.

STIS
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.22 Názvoslovná komise - doplněné návrhy související s projednáním podnětů komise v RM 403 revokace usnesení č. RM 403 - 17331/18 - chyby v RUIANU
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 3/22 - Flash Příloha: RM 404 - 3/22 - Flash

Na koncepčním zasedání RM 403 byl projednán souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které vyplynuly z
jejich jednání a zápisů za rok 2018. Některé záležitosti byly RM 403 odsunuty na období po komunálních volbách.
Část neprojednaných a neschválených dílčích podnětů, které požadoval do hlasování na RM 403 zařadit Ing. Prouza,
který je členem uvedené komise, byla posunuta na jednání RM 404. Ing. Prouza se proto sešel s předsedou komise p.
Valáškem a s tajemnicí komise, pí. Kroupovou a předkládá souhrn několika návrhů. Částečně jde o návrhy, které byly
RM 403 přesunuty do RM 404 a částečně jde o návrhy nové. Podrobnosti viz přílohy č. RM 404 - 3/22. První podnět
se týká bodu 3/1 z RM 403, tj. úprav registru RÚIAN. Jde fakticky o návrh revokace usnesení č. RM 403-17331/18,
které znělo: "RM projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají oprav chyb a nedostatků
zjištěných v registru
RÚIAN. RM doporučuje ZM schválit tyto úpravy pro registr RÚIAN, ve znění upravené přílohy č. RM 403 - 3/1 - A a B."
Ing. Prouza nyní navrhuje odstranit část „ve znění opravené přílohy“, a to proto, že dodatečně bylo zjištěno, že to
doplnění linie ulice Kaštánky nebylo třeba, protože se ukázalo, že nebyla zjištěna chyba v programu RÚIAN, ale
chyba byla v internetových mapových podkladech, ze kterých člen komise při svém návrhu vycházel). K tomu ale při
jednání Ing. Prouzy s p. Valáškem a pí Kroupovou dodatečně zjistili ještě následující chyby v RÚIANU:
a) ukončení ul. Halínské a Dobrušské u odbočky k oboře (viz příloha)
b) počátek ulice Bradla na křižovatce s ul. Ve Vilách (viz příloha)
c) odbočka ul. Zářečí - nyní beze jména (viz příloha).
K rozhodnutí:
Projednat Úpravy a návrhy členů Komise názvoslovné pro RM 404 dne 10.09.2018 a rozhodnout o nich, tj.
ne/doporučit ZM navržené úpravy a návrhy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Doplňující komentář podal Ing. Prouza. Poté odsouhlaseno.

K čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 404- 17372/18,
(uložen úkol číslo 23344).
RM projednala předložený materiál nazvaný Úpravy a návrhy členů Komise názvoslovné pro RM 404 dne 10.09.2018. RM
revokuje své usnesení č. RM 403-17331/18 takto:
RM projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají oprav chyb a nedostatků zjištěných v registru
RÚIAN. RM doporučuje ZM schválit tyto úpravy pro registr RÚIAN, ve znění původní přílohy č. RM 403 - 3/1 - A a B a
doplněné na zasedání RM 404 o tyto opravy chyb: a) ukončení ul. Halínské a Dobrušské u odbočky k oboře; b) počátek ulice
Bradla na křižovatce s ul. Ve Vilách; c) odbočka ul. Zářečí - nyní beze jména - vše viz příloha č. RM 404 - 3/22.

STIS

RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.23 Podnětů a návrhy Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic či lokalit, kde již existují
nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou a č.p
Identifikace:
Viz bod č. RM 404 - 3/22. Při projednávání bodu 3/3 na RM 403, tj. bodu, který se týkal Podnětů a návrhů Komise
názvoslovné - konkrétně nových názvů ulic nebo lokalit, kde jsou nemovitosti s č. p., navrhnul ST celý bod 3/3
přesunout a nechat návrhy k řešení na nově zvolené RM a ZM - viz z projednání bodu 3/1 na RM 403. Na to ale
reagoval Ing. Prouza s tím, aby přece jen část z těchto návrhů komise byla připojena do usnesení, které RM 403
přijímala v bodě 3/2, který se týkal Podnětů a návrhů Komise názvoslovné - nových názvů ulic nebo lokalit, kde nejsou
nemovitostí s č. p. S tím ale nebyl dán souhlas RM a Ing. Prouza byl odkázán na předložení těchto návrhů v RM 404,
aby o nich mohlo ještě případně hlasovat ZM, které proběhne 20. září 2018. Jak vyplývá ze zápisu z RM 403, tak k
bodu 3/3 nebylo přijato žádné usnesení a z projednání vyplývá, že v RM 404 budou předloženy k projednání pouze
tyto návrhy:
1/ Ulice vedoucí od vinárny „U Řeháčků“ podél špýcharu k č. p. 101 (tzv. „zahradní domek“), v minulosti byla chybně
označena jako ul. Českých legií (přestože ulice je odbočkou z ul. náměstí Republiky). Vzhledem k tomu, že domek je
nyní přestavován a nejsou zde obyvatelé (pouze „papírové“ trvalé bydliště jednoho ze spoluvlastníků objektu), je
vhodná doba pro nápravu. Komise doporučila schválit nový název a navrhla dvě varianty: a) „U Špýcharu“ - odkaz na
stavbu, která je místním známá a mohou se orientovat; b) „Na Baště“ - historický název pocházející z 19. století.
2/ Lokalita Březinky - velký obytný dům č. p. 1518 (uprostřed lokality zvané „Březinky“ - louka vedle bývalých kasáren)
nese nelogický název ulice - Družební. Doporučeno zachovat užívaný název oblasti tím, že bude pojmenována v této
lokalitě nová ulice od kruhového objezdu k ulici Kasárenské. Vzhledem k probíhající výstavbě nového BD a další
výstavbě plánované, doporučila Komise schválit nový název ulice „Březinky“.
3/ Pojmenovat ve Spech odbočku z hl. silnice k oboře (dům č. p. 48) - navržen název „Obora“.
Mimo záležitosti navržené v rámci bodu 3/3 pak ještě předložit na příští RM 404 zavedení názvu ulice Spojovací (areál
bývalých kasáren), což už dříve RM předběžně schválila, ale do ZM to mělo být předloženo až v souvislosti s
projektováním zástavby v této lokalitě, tzn., že na projektování se nebude čekat a nechá se to v zářijovém ZM schválit.
Kromě těchto podnětů ale Ing. Prouza po poslední schůzce s p. Valáškem a pí. Kroupovou přidal další návrhy - viz
textová příloha č. RM 404 - 3/22. Tyto pak navrhuje rozčlenit do jednotlivých bodů RM 404. To bude učiněno až po
diskusi přítomných, a to přímo na zasedání RM.
K rozhodnutí:
Projednat a případně hlasováním doporučit ZM zda ne/schválit návrhy uvedené v přílohách č. RM 403 - 3/1.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 404 - 3/22.
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Bližší komentář podal radním TAJ. Radní (přítomno 6 radních) hlasovali o jednotlivých návrzích na úpravy
pojmenování ulic:
1/ U Špýcharu - 4 pro, 2 se zdrželi - přijato; 2/ Březinky - 6 pro - přijato; 3/ Obora - 4 pro, 1 se zdržel a 1 radní nebyl při
hlasování přítomen v jednací místnosti - přijato; 4/ K Cihelně - 2 pro, 4 proti - nepřijato; 5/ Spojovací - 6 pro - přijato; 6/
Zemědělská - zkrácená verze proti dříve neschválenému návrhu - 5 pro, 1 se zdržel - přijato; 7/ ul. Tumlířova ve
Spech - 1 pro, 3 proti, 2 se zdrželi - nepřijato; 8/ U Jezírka ve Spech - 1 pro, 1 proti, 3 se zdrželi - nepřijato; 9/ ul. Gen.
Klapálka a Nádražní - náprava stavu - 6 pro - přijato; 10/ V Písníku v Krčíně - 5 pro, 1 se zdržel - přijato; 11/ Tyršovo
náměstí (křižovatka před Sokolovnou) - 4 pro, 2 se zdrželi - přijato.
K čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 404- 17373/18,
(uložen úkol číslo 23345).
RM projednala část podnětů a návrhy Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic či lokalit, kde již existují
nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou a č. p. s tím, že doporučuje ZM schválit tyto návrhy:
1/ Ulice vedoucí od vinárny „U Řeháčků“ podél špýcharu k č. p. 101 (tzv. „zahradní domek“) změna dosavadního názvu ulice
Českých legií na nový název „U Špýcharu“.
2/ Zavedení názvu ulice v lokalitě Březinky - vznikající ulice s novou výstavbou od kruhového objezdu do ulice Kasárenské ulice „Březinky“.
3/ Odbočka z hl. silnice okolo hospodářství v Oboře (dům č. p. 48) až k lávce přes Janovský potok dosud chybně ulice
Halínská na nový název „Obora“.
4/ Zavedení názvu ulice v areálu bývalých kasáren z ul. Kasárenské do ul. Československé armády - ulice "Spojovací".
5/ Zavedení názvu ulice v Krčíně - spojnice z ul. Nahořanské do ul. Na Kopci na ulice „Zemědělská“.
6/ Oprava chybného označení části ulic Gen. Klapálka a ul. Nádražní.
7/ Legalizace v minulosti schváleného a nezrušeného názvu ulice V Písníku.
8/ Legalizace v minulosti schváleného a nezrušeného názvu Tyršovo náměstí.
Vše viz přílohy č. RM 404 - 3/22.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 404 - 10.9.2018

Správa nemovitostí

15:35

OMM

4.1 Nájemní smlouva LDT Pavlátova louka
Identifikace:

(Int.: OSN/717) Zdroj. dokum.: RM 404 - 4/1 - Flash Příloha: RM 404 - 4/1 - Flash

OSN předkládá dle usnesení č. RM 401-17278/18 ke schválení nájemní smlouvu na pronájem areálu LDT Pavlátova
louka sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a paní Alicí Frischovou, Ve Dvoře 18, Jesenice.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o nájmu.
Odůvodnění:
OSN předkládá ke schválení smlouvu o nájmu LDT Pavlátova louka dle usnesení č. RM 401-17278/18 "Na základě
protokolu o otevírání obálek ze dne 25.06.2018 RM souhlasí s pronájmem areálu LDT Pavlátova louka uchazeči pí A.
F., za nabídkovou cena 27.000 Kč/čtvrtletí, způsob využití: rekreační areál, pořádání kulturních akcí, školy v přírodě,
spolupráce se školami a místními spolky, ve znění přílohy č. RM 401 - 4/1. V případě nezájmu ze strany uchazeče na
prvním místě, RM souhlasí s pronájmem uchazeči Ing. K. V., za nabídkovou cenu 26.000 Kč/čtvrtletí, využití:
rekreační areál, pořádání kulturních akcí, školy v přírodě, spolupráce se školami a místními spolky, ve znění přílohy č.
RM 401 - 4/1. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit smlouvu o nájmu a předložit ji RM ke schválení."
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 404- 17374/18,
(uložen úkol číslo 23346).
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem areálu LDT Pavlátova louka, ve znění přílohy č. RM 404 - 4/1, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 404 Schvaluje.

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

4.2 Informace k řešení nuceného odvětrání tělocvičny "ZŠ Malecí" - nová investiční akce
Identifikace:

(Int.: OSN/718) Zdroj. dokum.: RM 404 - 4/2 - Flash Příloha: RM 404 - 4/2 - Flash

OSN předkládá dle usnesení č. RM 386-16618/17: "RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 386 - 4/1 ve věci řešení
nuceného odvětrání tělocvičen v "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín" s postupem navrženým OSN a ukládá OMM hledat vhodný
dotační titul pro případnou realizaci uvedených záměrů", informace k nucenému odvětrání tělocvičny na ZŠ Malecí,
vč. možnosti čerpání dotačního titulu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace a uložit další postup.
Odůvodnění:
V rámci rozpočtu OSN (OMM) pro rok 2018 zahájí přípravu Projektové dokumentace, včetně souvisejícího
poradenství Energetického specialisty. Do návrhu Rozpočtu města 2019 bude navržená částka na realizaci akce.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - rekuperace se mu v tomto případě zdá drahá a zbytečná, tělocvičny se vytápí na 17°C. Po delší diskusi o
variantách řešení odvětrání s rekuperací nebo bez ní, bylo rozhodnuto, že do ZM 127 bude předložena ke schválení
nová investiční akce, tj. pořízení PD na tuto akci.
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 404- 17375/18,
(uložen úkol číslo 23347).
RM bere na vědomí informace k nucenému odvětrání tělocvičen na "ZŠ Malecí" vč. možnosti čerpání dotačního titulu,
souhlasí s postupem navrženým v příloze č. RM 404 - 4/2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizace akce
"Nucené odvětrání tělocvičen v ZŠ Malecí - PD“ ve výši 100 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 údržba (investice, revize, …) školství.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

4.3 Opakovaná stížnost - TGM 44
Identifikace:

(Int.: OSN/719) Zdroj. dokum.: RM 404 - 4/3 - Flash Příloha: RM 404 - 4/3 - Flash

Jedná se o opakovanou stížnost nájemníků, která opět není opatřena podpisem konkrétní osoby. Stížnost se týká
soužití nájemníků v domě č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, hlavně pak chování jednoho z nájemníků domu, a to p. T. Z.,
nájemce bytové jednotky č. 3. Ve stížnosti je popsáno v několika bodech závodové chování nájemníka. OSN prověřilo
všechny body uvedené ve stížnost a kromě dvou (házení nedopalků z oken, poškozené parapety suterénních oken)
není opět možné dokázat vinu přímo p. Z. V preventivní opatření nájemní smlouvy na dobu určitou, a to na jeden
měsíc s opakovaným prodlužováním je pokračováno.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí stížnost a souhlasit s navrhovaným řešením (viz přílohy - dopis p. Z.).
Odůvodnění:
Zástupce OSN na základě stížnosti znovu telefonicky kontaktoval všechny nájemníky z okolí p. Z. Dle názoru OSN
není opět možné stížnost považovat za vyjádření názoru všech nájemníků domu. OSN doporučuje řešit s p. Z.
prokazatelně závadové chování ve smyslu dopisu uvedeném v příloze.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 404- 17376/18,
(uložen úkol číslo 23348).
RM bere na vědomí stížnost nájemníků, domu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka a souhlasí s navrhovaným řešením ve znění příloh
č. RM 404 - 4/3.
RM 404 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 404 - 10.9.2018

Školství, kultura a sport

15:55

OŠKS

5.1 Akce k 100. výročí vzniku samostatného československého státu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/1 - Flash Příloha: RM 404 - 5/1 - Flash

PVO dne 31.10.2017 uložila OŠKS zabezpečit oslovení všech subjektů ve městě, u kterých lze předpokládat nějaké
aktivity související se 100. výročím vzniku samostatného československého státu, které proběhne v roce 2018, se
žádostí o podávání průběžných informací o konkrétních záměrech. Souhrn záměrů pak předložit do zasedání RM.
OŠKS předložilo předběžný přehled akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného československého
státu RM 391 dne 21.05.2018. RM vzala tento přehled akcí na vědomí a uložila OŠKS nadále evidovat aktivity
zaměřené na oslavu 100. výročí vzniku samostatného československého státu a souhrnný přehled předložit do
zasedání RM. OŠKS tento přehled předkládá - viz příloha č. RM 404 - 5/1
K rozhodnutí:
Seznámit se s přehledem akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 404- 17377/18
RM se seznámila s přehledem akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného československého státu a bere
tento přehled na vědomí, ve znění přílohy č. RM 404 - 5/1.
RM 404 Bere na vědomí.

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

5.2 Žádost o prominutí vrácení zápůjčky - SK Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/2 - Flash Příloha: RM 404 - 5/2 - Flash

ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město
nad Metují, z.s. (dále jen SK) ve výši 500 tis. Kč se splatností nejpozději do dne 30.06.2018. Ředitel SK žádá RM o
prominutí této zápůjčky. Přes veškerá úsporná opatření a aktivity SK se stále nedaří stabilizovat prostředky klubu
zejména na provoz a údržbu areálu gen. Klapálka. Podrobnosti viz příloha č. RM 404 - 5/2. V případě neschválení
prominutí zápůjčky žádá ředitel SK alespoň o odklad splátky do roku 2019.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit/neschválit prominutí zápůjčky, případně schválit/neschválit odklad splátky do roku 2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Rozpočet města v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky v roce 2018. V letošním roce tento výpadek
finančně hospodaření města neohrozí, v případě změny zápůjčky na dotaci se sníží zdroje pro financování rozpočtu v
roce 2019. Při změně by bylo nutné vytvořit novou smlouvu o poskytnutí dotace (daru). Prodloužení splatnosti lze řešit
schválením dodatku ke smlouvě.
Zároveň upozorňujeme, že smlouva o zápůjčce obsahuje následující ustanovení: Pro případ prodlení s úhradou
dlužné částky se vydlužitel zavazuje platit zapůjčiteli od prvního dne prodlení úroky z prodlení ve výši 0,1% denně z
dlužné částky.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková a vedoucí OF navrhují oddálení splatnosti, nikoliv prominutí vrácení zápůjčky.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 404- 17378/18,
(uložen úkol číslo 23349).
RM doporučuje ZM souhlasit s odkladem vrácení zápůjčky ve výši 500 tis. Kč poskytnuté městem Sportovnímu klubu Nové
Město nad Metují, z.s. do 30.06.2019.
RM ukládá OSKS zpracovat dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
Sportovním klubem z.s. s prodloužením termínu vrácení zápůjčky do dne 30.06.2019.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

5.3 Žádost o povolení omezení a přerušení provozu "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/3 - Flash Příloha: RM 404 - 5/3 - Flash

Ředitelka "MŠ Rašínova" žádá RM o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době od 27.12 do 31.12.2018
(vánoční prázdniny) a s omezením provozu ve škole takto: 29. a 30.10.2018 (podzimní prázdniny), 01.02.2019
(pololetní prázdniny), 04.03. - 08.03.2019 (jarní prázdniny), 18.04.2019 (velikonoční prázdniny). Ve dnech
přerušeného i omezeného provozu budou zaměstnanci postupně čerpat řádnou dovolenou. Informace o přerušení a
omezení provozu mateřské školy budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a to nejméně 2 měsíce předem.
K rozhodnutí:
Schválit omezení a přerušení provozu ve školním roce v "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Za
závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 404- 17379/18
RM schvaluje přerušení provozu v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 ve dnech 27. - 31.12.2018. RM
schvaluje omezení provozu v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 ve dnech 29. - 30.10.2018, 01.02.2019,
04.03. - 08.03.2019 a 18.04.2019.
RM 404 Schvaluje.

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

5.4 Žádost o povolení omezení a přerušení provozu "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/4 - Flash Příloha: RM 404 - 5/4 - Flash

Ředitelka "MŠ Na Františku" žádá RM o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době od 27.12 do
31.12.2018 (vánoční prázdniny) a s omezením provozu ve škole takto: 29. a 30.10.2018 (podzimní prázdniny),
01.02.2019 (pololetní prázdniny), 04.03. - 08.03.2019 (jarní prázdniny), 18.04.2019 (velikonoční prázdniny). Ve dnech
přerušeného i omezeného provozu budou zaměstnanci postupně čerpat řádnou dovolenou. Informace o přerušení a
omezení provozu mateřské školy budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a to nejméně 2 měsíce předem.
K rozhodnutí:
Schválit omezení a přerušení provozu ve školním roce v "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Za
závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 404- 17380/18
RM schvaluje přerušení provozu v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 ve dnech 27. - 31.12.2018. RM
schvaluje omezení provozu v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 ve dnech 29. - 30.10.2018,
01.02.2019, 04.03. - 08.03.2019 a 18.04.2019.
RM 404 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

5.5 Žádost o dotaci - Fukanec
Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/5 - Flash Příloha: RM 404 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Pan Ing. I. T., zastupující hudební skupinu Fukanec, žádá RM o dotaci ve výši 40 tis. Kč na financování nového CD,
které je natáčeno v profesionálním nahrávacím studiu. CD bude následně distribuováno veřejnosti za účelem
propagace kapely a tím i samotného Nového Města nad Metují. Skupina Fukanec hraje akustickou folkovou hudbu
vlastní tvorby a funguje již 11 let. Vystupuje na mnoha akcích v Novém Městě nad Metují (Festival komedie, Hraní u
Vánočního stromu, Promenádní koncerty, Brány města dokořán, Dny evropského dědictví, …) a na festivalech a
koncertech v celé České republice.
K rozhodnutí:
Projednat žádost o dotaci pro hudební skupinu Fukanec na financování nového CD.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit dotaci ve výši alespoň 10 tis. Kč, hudební skupina Fukanec vystupuje
pravidelně na akcích města, o dotaci ještě nikdy nežádali.
Vyjádření OF: Rezerva na dary a dotace města byla plně vyčerpaná. V případě schválení dotace nebo daru musí být
provedeno rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radní hlasovali o schválení poskytnutí částky ve výši 10 tis. Kč - hlasováno - 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 404- 17381/18,
(uložen úkol číslo 23350).
RM schvaluje poskytnutí dotace pro hudební skupinu Fukanec ve výši 10 tis. Kč. RM schvaluje RO - navýšení § 3319 záležitosti kultury (položka dotace a dary) o 10 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (položka
rezerva na investiční a neinvestiční výdaje). RM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18 ze dne 22.02.2018.
RM 404 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.6 Změna platového výměru ředitele MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/6 - Flash Příloha: RM 404 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Zřizovatel zařazuje
ředitele příspěvkových organizací do platové třídy a platového stupně. Ode dne 01.10.2018 se mění platový stupeň
řediteli Městského muzea Nové Město nad Metují (dále jen "MMUZ") v důsledku započitatelné praxe. Nový platový
výměr ředitele MMUZ je uveden v příloze č. RM 404 - 5/6.
K rozhodnutí:
Schválit změnu platového výměru ředitele MMUZ.
Odůvodnění:
Zřizovatel určuje ředitelům příspěvkových organizací plat. Dochází ke změně platového stupně postupem do vyššího
platového stupně po dosažení započitatelné praxe.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 404- 17382/18,
(uložen úkol číslo 23351).
RM souhlasí se změnou platového výměru ředitele Městského muzea Nové Město nad Metují v souvislosti se změnou
platového stupně postupem do vyššího platového stupně po dosažení započitatelné praxe ode dne 01.10.2018. RM ukládá
OSÚ připravit nový platový výměr řediteli Městského muzea Nové Město nad Metují.
RM 404 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují
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RM 404 - 10.9.2018

5.7 Pravidla pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/7 - Flash Příloha: RM 404 - 5/7 - Flash

Při schvalování odměn ředitelům PO v RM 392 dne 26.03.2018 doporučila RM vedoucímu OŠKS jinou formu psaného
odůvodnění odměn. Bylo ujednáno, že záležitost bude řešena prostřednictvím PVO.
PVO 265 dne 03.04.2018 uložila OŠKS připravit návrh nových kritérií hodnocení, která by měla obsahovat konkrétní
cíle, při jejichž dosažení by pak mohla být odměna udělena a vymezovalo by to lépe i její případnou výši.
OŠKS předkládá RM návrh "Pravidel pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení", který nahrazuje
"Pravidla" ze dne 24.11.2014. Nová "Pravidla" se liší v čl. 5 - Odměny - viz příloha č. RM 404 - 5/7.
K rozhodnutí:
Schválit Pravidla pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Návrh kritérií byl projednán se ST, MST a TAJ.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 404- 17383/18,
(uložen úkol číslo 23352).
RM schvaluje Pravidla pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Nové Město nad Metují ve
znění přílohy č. RM 404 - 5/7. RM ukládá OŠKS seznámit s těmito "Pravidly" ředitele příslušných příspěvkových organizací.
RM 404 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Pravidla pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a MSSS Oáza
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/8 - Flash Příloha: RM 404 - 5/8 - Flash

Při schvalování odměn ředitelům PO v RM 392 dne 26.03.2018 doporučila RM vedoucímu OŠKS jinou formu psaného
odůvodnění odměn. Bylo ujednáno, že záležitost bude řešena prostřednictvím PVO.
PVO 265 dne 03.04.2018 uložila OŠKS připravit návrh nových kritérií hodnocení, která by měla obsahovat konkrétní
cíle, při jejichž dosažení by pak mohla být odměna udělena a vymezovalo by to lépe i její případnou výši.
OŠKS předkládá RM návrh "Pravidel pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a MSSS Oáza", který nahrazuje
"Pravidla" ze dne 10.12.2012. Nová "Pravidla" se liší v čl. 5 - Odměny - viz příloha č. RM 404 - 5/8.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Návrh kritérií byl projednán se ST, MST, TAJ a vedoucí OSV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 404- 17384/18,
(uložen úkol číslo 23353).
RM schvaluje Pravidla pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a MSS Oáza ve znění přílohy č. RM 404 - 5/8. RM ukládá
OŠKS seznámit s těmito "Pravidly" ředitele příslušných příspěvkových organizací.
RM 404 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 404 - 10.9.2018

5.9 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/9 - Flash Příloha: RM 404 - 5/9 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" informuje zřizovatele o vyhlášení volného dne pro žáky z organizačních důvodů na den
31.10.2018. Tento den je náhradou za sobotu 08.09.2018, kdy se žáci školy zúčastní Dne evropského dědictví.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelky "ZŠ Malecí" o vyhlášení volného dne pro žáky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním
roce, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve
škole, připojení volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné
situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 404- 17385/18
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod, a to na den 31.10.2018.
RM 404 Bere na vědomí.

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

5.10 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/10 - Flash Příloha: RM 404 - 5/10 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů na dny
14.09.2018 (vzdělávání pedagogického sboru), 03.12.2018 (konzultační den učitelů s rodiči a žáky) a 15.04.2019
(konzultační den učitelů s rodiči a žáky).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o vyhlášení volných dnů pro žáky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním
roce, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve
škole, připojení volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné
situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 404- 17386/18
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve
dnech 14.09.2018, 03.12.2018 a 15.04.2019.
RM 404 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

5.11 Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí z.s.
Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/11 - Flash Příloha: RM 404 - 5/11 - Flash

Identifikace:

Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8. Podrobnosti viz příloha č. RM 404 5/11.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí z.s.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV: Za OSV doporučuji provoz Linky bezpečí, z. s., podpořit částkou 5 tis. Kč.
Vyjádření OF: Rezerva na dary a dotace města byla plně vyčerpaná. V případě schválení dotace nebo daru musí být
provedeno rozpočtové opatření. Spolku Linka bezpečí byly poskytnuty příspěvky ve výši 2 tis. Kč v letech 2012 a
2013, 5 tis. Kč v roce 2017. Nedoporučuji rozšiřovat seznam příjemců podpory o další subjekt, který má navíc
celostátní působnost.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 404- 17387/18
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč společnosti Linka bezpečí z. s., Ústavní 95, Praha 8, jako ocenění
za soustavnou a dlouhodobou činnost v sociální oblasti. RM schvaluje RO - navýšení § 4379 - ostatní služby v oblasti soc.
prevence (položka dotace a dary) o 2 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (položka rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje).
RM 404 Schvaluje.

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

5.12 Vyjádření podpory Záchranné stanici Jaroměř
Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/12 - Flash Příloha: RM 404 - 5/12 - Flash

Identifikace:

Záchranné stanici Jaroměř, která působí již 20 let, hrozí ukončení činnosti z důvodu nedostatku financí. Dotace od KÚ
na celoroční provoz - rok 2017 činila pouze 300.000 Kč, v letošním roce se příspěvek snížil dokonce jen na 150.000
Kč. Pro srovnání ostatní stanice jsou svými KÚ podporovány částkou 1-3.000.000 Kč. Jaroměřská stanice ročně
poskytne pomoc více než 700 volně žijícím živočichům v celém Královéhradeckém kraji. Přes polovinu "pacientů" se
daří vracet zpět do přírody. Odchyty, dovoz, péči ale i komunikaci s nálezci pacientů a odborné poradenství (cca 3000
telefonátů ročně) poskytuje nonstop, nevyjímaje víkendy a svátky. Stanice v nemalé míře vypomáhá policejním a
hasičským jednotkám s odchytem, vyprošťováním a asistencí u zvířat v ohrožení a v případném nebezpečí, jež
mohou způsobit občanům. Věnuje se také ekologické osvětě. Stanici ročně navštíví desítky mateřských, základních,
středních i vysokých škol a odborní lektoři rovněž školy s výukovými programy navštěvují. Podrobnosti viz příloha č.
RM 404 - 5/12.
K rozhodnutí:
Vyjádřit podporu Záchranné stanici Jaroměř.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 404- 17388/18
RM není lhostejný osud zvířat v nouzi v Královéhradeckém kraji, a proto se připojuje k výzvě o morální podporu Záchranné
stanice v Jaroměři.
RM 404 Rozhodla.
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5.13 Žádost o příslib finanční spoluúčasti - TJ Sokol Krčín
Zdroj. dokum.: RM 404 - 5/13 - Flash Příloha: RM 404 - 5/13 - Flash

Identifikace:

Jednatel tělocviční jednoty Sokol Krčín žádá o příslib finanční spoluúčasti města. V září by měl být spuštěn investiční
program MŠMT na infrastrukturu sportu, kde bude TJ Sokol Krčín žádat o dotaci na výstavbu šaten a sociálního
zařízení. Základním podkladem pro úspěch v investičním programu je spolufinancování městem. Náklady na realizaci
jsou v předpokládané výši cca 3 mil. Kč, předběžná požadovaná spoluúčast města činí cca 500 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Sokol Krčín o příslib finanční spoluúčasti.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 404- 17389/18,
(uložen úkol číslo 23354).
RM doporučuje ZM podpořit žádost Tělocvičné jednoty Sokol Krčín o zařazení investiční akce: "Výstavba šaten a sociálního
zařízení " do dotačního programu MŠMT. Pokud by byla Tělocvičné jednotě Sokol Krčín udělena dotace, RM doporučuje ZM
dát předběžný příslib případného finančního podílu města při realizaci této akce, a to z rozpočtu na rok 2019.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

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

5.14 Poděkování za organizaci DED 2018
Identifikace:
V sobotu 08.09.2018 se v Novém Městě nad Metují konala tradiční akce Dny evropského dědictví. Na přípravě a
průběhu akce se podílelo několik subjektů - MMUZ, MK, MKN, ZŠ Malecí, ZUŠ B. Smetany, zámek rodiny Bartoň Dobenín a další.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 404- 17390/18
RM děkuje všem organizátorům Dnů evropského dědictví 2018, zvláště pak Městskému klubu v Novém Městě nad Metují,
Městskému muzeu Nové Město nad Metují, Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, Základní
umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod, zámku rodiny BartoňDobenín, Městské knihovně Nové Město nad Metují, MP, TS a Ing. Martinu Prouzovi.
RM 404 Deleguje.
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Čl 6

RM 404 - 10.9.2018

Finance

16:55

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 6/1 - Flash Příloha: RM 404 - 6/1 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2018
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.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 6/2 - Flash Příloha: RM 404 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 404 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, likvidaci a prodej majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 404- 17391/18,
(uložen úkol číslo 23355).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, Technických služeb města Nové Město nad Metují a MŠ
Rašínova ve znění přílohy č. RM 404 - 6/2.
RM 404 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let - RO
Identifikace:
V roce 2017 byla městu poskytnuta dotace z rozpočtu KHK ve výši 380 tis. Kč na realizaci projektu Cykloregion
Vlastimila Moravce - Chlístovská a Železova louka - DSP/DPS. Akce byla dokončena v letošním roce a celkové výdaje
činily 337.590 Kč. Z poskytnuté dotace byla vyčerpána částka 279.234,38 Kč a v rámci finančního vypořádání byla
vrácena částka ve výši 100.765,62 Kč. Vzhledem k tomu, že celá tato částka není v rozpočtu města zahrnuta,
navrhuje OF provedení RO na pokrytí celé vratky dotace.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 404- 17392/18,
(uložen úkol číslo 23356).
RM schvaluje RO - navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let ve výši 100,77 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 2212 - akce Cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. etapy.
RM 404 Schvaluje RU.
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6.4 Odvod z fondu investic MSSS Oáza a RO
Identifikace:
RM 400 projednala žádost MSSS Oáza o schválení záměru vybudování velkého výtahu ze současného malého
osobního. Dle usnesení č. RM 400-17245/18 vypsalo OSN veřejnou zakázku na rekonstrukci výtahu v objektu MSSS
Oáza. Výsledek VZ bude předložen na RM 405. Vzhledem k záměru financování akce z prostředků MSSS Oáza je
třeba schválit odvod z fondu investic a související RO.
K rozhodnutí:
Schválit odvod a RO.
Odůvodnění:
Schválení odvodu z fondu investic je v kompetenci RM a schválení RO v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 404- 17393/18,
(uložen úkol číslo 23357).
RM schvaluje odvod z fondu investic MSSS Oáza ve výši 1.400 tis. Kč do rozpočtu města v souvislosti s realizací akce
zajišťované prostřednictvím OSN. RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příjmů rozpočtu § 4357 - domovy pro seniory ve
výši 1.400 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena výdajová strana rozpočtu § 4357 - položka údržba (investice, revize, ...)
objektů města.
RM 404 Schvaluje.

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

6.5 RO - navýšení § 3612 - bytové hospodářství
Identifikace:
V rámci realizace opravy terasy Kina 70 došlo k čerpání zhruba třetiny plánových nákladů (plánováno 300 tis. Kč,
čerpání 110 tis. Kč). OSN žádá o posílení rozpočtu v § 3612 - bytové hospodářství o rozdíl čerpané a plánované
částky, tj. 190 tis Kč. Tyto prostředky budou využity na výměnu plynových kotlů v bytovém fondu města. Potřeba
zvýšených nákladů na výměny kotlů je zapříčiněna nutností neplánované výměny několika zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 404- 17394/18,
(uložen úkol číslo 23358).
RM schvaluje RO - navýšení § 3612 - bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) o částku 190 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem částky z akce Multifunkční objekt Kina 70 (§ 3313).
RM 404 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 404 - 10.9.2018

Různé

17:00

7.1 ZM 127 (25) - program
Identifikace:
Dne 20.09.2018 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
restauraci Pyramida, areál bývalých kasáren, ul. T. G. Masaryka 407, Nové Město nad Metují. Jde o 25. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 404- 17395/18,
(uložen úkol číslo 23359).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 127 (25): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 404 Schvaluje.

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

7.2 Gordic - dodatek GDPR (mlčenlivost)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 7/2 - Flash Příloha: RM 404 - 7/2 - Flash

Na základě požadavku zajištění souladu s GDPR předložila firma GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4,
586 01 Jihlava, IČO: 47903783, DIČ: CZ47903783, návrh Dodatku ke Smlouvě o dílo GHAIP002YPIT, který řeší
danou problematiku. Z dodatku neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek ke Smlouvě o dílo GHAIP002YPIT, na zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Odůvodnění:
Uvedený dodatek je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 404- 17396/18,
(uložen úkol číslo 23360).
RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo GHAIP002YPIT, na zajištění souladu s podmínkami GDPR s firmou GORDIC spol.
s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783, DIČ: CZ47903783, v předloženém znění a pověřuje
starostu jeho podpisem.
RM 404 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 VITA - dodatek GDPR (mlčenlivost)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 7/3 - Flash Příloha: RM 404 - 7/3 - Flash

Na základě požadavku zajištění souladu s GDPR předložila firma VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00
Praha 6, IČO 61060631, DIČ CZ61060631, návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o technické podpoře č. 61/11, který řeší
danou problematiku. Z dodatku neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 4 Smlouvy o technické podpoře č. 61/11, na zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Odůvodnění:
Uvedený dodatek je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 404- 17397/18,
(uložen úkol číslo 23361).
RM schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o technické podpoře č. 61/11, na zajištění souladu s podmínkami GDPR s firmou VITA
software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, DIČ CZ61060631, v předloženém znění a pověřuje
starostu jeho podpisem.
RM 404 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

7.4 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb k zajištění BOZP - GDPR (mlčenlivost)
Zdroj. dokum.: RM 404 - 7/4 - Flash Příloha: RM 404 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Na základě požadavku zajištění souladu s GDPR je RM předkládán, návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování
odborných služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a služeb požární ochrany č. 301/2010 ze dne 25.11.2010 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 01.02.2012 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Petrou Mrázkovou, sídlo:
Nahořany 117, 549 07 Nahořany, IČO: 72918144.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb k zajištění BOZP, na zajištění souladu s
podmínkami GDPR a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Uvedený dodatek je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 404- 17398/18
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a služeb
požární ochrany č. 301/2010 ze dne 25.11.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.02.2012 uzavřené mezi městem Nové
Město nad Metují a Petrou Mrázkovou, sídlo: Nahořany 117, 549 07 Nahořany, IČO: 72918144., ve znění přílohy č. RM 404 7/4, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 404 Ukládá.

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

7.5 Otevřený dopis a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO
Zdroj. dokum.: RM 404 - 7/5 - Flash Příloha: RM 404 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Otevřený dopis a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO ve znění přílohy č. RM 404 - 7/5.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí Otevřený dopis a žádost p. M. H. adresovanou zastupitelům města Nové Město nad
Metují ve věci článku v novinách ECHO. Vzít na vědomí informace o písemné odpovědi ST na tento Otevřený dopis.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 404- 17399/18,
(uložen úkol číslo 23362).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Otevřený dopis a žádost p. M. H. adresovanou zastupitelům města Nové Město nad Metují
ve věci článku v novinách ECHO, ve znění přílohy č. RM 404 - 7/5. RM vzala na vědomí informace o písemné odpovědi ST
na tento Otevřený dopis s tím, že ST s požadovaným vysvětlením vystoupí na zasedání ZM dne 20.09.2018.
RM 404 Doporučuje ZM souhlasit.

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

7.6 Poděkování manželům V. za mnohaletou péči o areál na Pavlátově louce
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 7/6 - Flash Příloha: RM 404 - 7/6 - Flash

Na město bylo doručeno poděkování M. a P. V. manželům V. za mnohaletou péči o areál na Pavlátově louce.
Podrobnosti viz příloha č. RM 404 - 7/6. V souvislosti s ukončením nájemního vztahu je naplánováno poděkování i ze
strany města.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a připojit se k poděkování.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 404- 17400/18,
(uložen úkol číslo 23363).
RM bere na vědomí poděkování M. a P. V. manželům V. za mnohaletou péči o areál na Pavlátově louce, ve znění přílohy č.
RM 404 - 7/6. RM vyslovuje za město Nové Město nad Metují poděkování manželům V. za jejich dlouholetou práci v pozici
nájemců tohoto městského areálu. RM ukládá ST pozvat v souvislosti s ukončením nájemního vztahu manžele V. na radnici k
předání poděkování města.
RM 404 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

7.7 Petice za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 404 - 7/7 - Flash Příloha: RM 404 - 7/7 - Flash

Petice za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují, předaná petičním výborem zastoupeným Ing. V. B., kterou ke
dni 06.09.2018 podepsalo 2200 osob.
K rozhodnutí:
Seznámit se s peticí a postoupit ji do ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Pan P., p. F. a Ing. Arch. V. L. přišli v pátek dne 07.09.2018 na radnici odevzdat petici za obnovu koupaliště v Novém
Městě nad Metují s cca 2200 podpisy občanů města a okolních regionů. Zároveň také předali zpracovanou vizualizaci
projektu. Radní rozhodli o postoupení dané problematiky do programu jednání ZM. Shodli se, že zásadnější
rozhodnutí již bude příslušet novému ZM a rozpočtu na rok 2019.
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 404- 17401/18,
(uložen úkol číslo 23364).
RM se seznámila s Peticí za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují a ukládá ST předložit tuto petici k projednání na
zasedání ZM č. 127, které se bude konat dne 20.09.2018.
RM 404 Ukládá.

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

7.8 Podnět radního Ing. Prouzy k hlasování v komunálních volbách
Identifikace:
Ing. Prouza navrhuje vložit do Novoměstského zpravodaje článek ve smyslu "Jak správně volit v komunálních
volbách". Podklady k článku předal a ještě je zašle e-mailem ke zpracování pro Novoměstský Zpravodaj.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

7.9 Podnět radního Ing. Petra Neumanna ve věci Svatováclavského odpoledne
Identifikace:
Radní Ing. Petr Neumann byl požádán (jako pořadatel akce) pí D., majitelkou atrakcí, zda by mohla v letošním roce
přijet na Husovo náměstí již v úterý dne 25.09.2018 v noci (tzn. v noci z úterý na středu) a odjet v neděli dne
30.09.2018.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se žádostí pí D. ve věci příjezdu a odjezdu atrakcí na Husovo náměstí v rámci konání akce
Svatováclavského odpoledne v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Petr Neumann byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnost podjatost.
K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 404- 17402/18,
(uložen úkol číslo 23365).
RM souhlasí s příjezdem atrakcí na Husovo náměstí v rámci konání akce Svatováclavského odpoledne v úterý dne
25.09.2018 večer a odjezdem v neděli dne 30.09.2018 odpoledne.
RM 404 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

7.10 Podnět radního Mgr. Černého ke komunikaci v Krčíně
Identifikace:
Mgr. Černý se přiklání s panem Ing. Petrem Neumannem k položení asfaltu na spojovací cestě mezi ul. Havlíčkova a
ul. Elektrárenská, která je po dobu rekonstrukce podjezdu v ul. Havlíčkova jednou z hlavních tras pro pěší z Krčína na
vlakové nádraží, do města apod.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - na PVO dne 06.09.2018 byla záležitost řešena. Vedoucí TS v této věci informoval, že vyasfaltování komunikace
by stálo cca 20 tis. Kč + práce TS - doba realizace cca 2 dny. Realizace je připravena.

7.11 Podnět radního Mgr. Černého ke kamerovému systému na Husově náměstí
Identifikace:
Mgr. Černý navrhl umístit kamerový systém na Husovo náměstí z důvodu bezpečnosti.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

ST - podnět bude předán vrchnímu strážníkovi MP ke zvážení. Jedna statická kamera je na Husově náměstí umístěna.

7.12 Aktuální informace MST k uzavírce komunikace na Přibyslav
Identifikace:
MST informoval radní o uzavření komunikace vedoucí z Nového Města nad Metují směrem na Přibyslav na dobu 14
dní.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
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Tisk: 17.9.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 404 - 10.9.2018

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 404:

10.9.2018 16:57:44

Příští porada bude: RM 405, 24.9.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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