Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 313 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 2.2.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 313 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Zdeněk Továrek
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Ing. Miloš Skalský
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:33
místostarosta (Město)
13:00
17:33
radní (Rada města)
13:00
17:33
radní (Rada města)
13:00
17:33
radní (Rada města)
13:00
17:33
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:33
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:33
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:33
vedoucí oddělení (Oddělení informatiky)
13:05
13:28
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:49
16:20
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:49
14:36
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:36
15:55
města)
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
15:18
15:32
regionálního rozvoje)
architekt (Architekt)
15:44
15:52
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:55
16:20
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:23
17:11
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 313 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 313 (ve volebním období 7. zasedání) ze dne: 2.2.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:30
14:40
15:40
16:00
17:00
17:15

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 313 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Zdeněk Továrek
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Ing. Miloš Skalský
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:33
místostarosta (Město)
13:00
17:33
radní (Rada města)
13:00
17:33
radní (Rada města)
13:00
17:33
radní (Rada města)
13:00
17:33
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:33
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:33
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:33
vedoucí oddělení (Oddělení informatiky)
13:05
13:28
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:49
16:20
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:49
14:36
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:36
15:55
města)
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
15:18
15:32
regionálního rozvoje)
architekt (Architekt)
15:44
15:52
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:55
16:20
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:23
17:11
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 313 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 312) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 312 ze dne 19.1.2015 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 313

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 265- 11319/13

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

17 477
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 31.1.2015

, výchozí: 31.1.2015

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

Požadavek na umístění měřiče do ul. Náchodská

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s OF hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na nákup měřiče do ul.
Náchodská, v případě zjištění finanční rezervy bude OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení
návrhu na schválení této akce do seznamu investic na rok 2013 na ZM.
Plnění:
Splněno, navrženo do rozpočtu 2015.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 295- 12497/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 657
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 20.1.2015

, výchozí: 20.1.2015

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

Požadavek na revitalizaci zahrady u Domu hasičů

Usneseni:: RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu na rok 2015 částku na zpracování PD a na realizaci akce "Úpravy dvora u Domu
hasičů", dále RM ukládá OMM, aby společně se zástupci hasičů našli nové vhodnější místo na vysazení nového
pamětního stromu a dohodli se i na vykopání stávajícího "upraveného" pamětního stromu a jeho přemístění.
Plnění:
Splněno, do návrhu rozpočtu byla potřebná finanční částka zahrnuta.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 301- 12723/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 857
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Žádost o opravu přístupové komunikace u domu č. p. 41 v ul. T. G. Masaryka 41

Usneseni:: RM ukládá TS zařadit do rozpočtu na rok 2015 položku na opravu přístupové komunikace k bytovému domu č. p. 41 v
ul. T. G. Masaryka 41 a v uvedeném roce provést opravu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 304- 12871/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 010
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Žádost o posouzení umístění dopravního značení v obytné zóně, ul. Na Budíně v Krčíně (Přesun z RM 303 - 3/7)

Usneseni:: RM schvaluje umístění svislého dopravního značení na p. p. č. 198/1 v k. ú. Krčín - 1x svislé dopravní značení A12
„Děti“ a 3x dopravní značení Z3. RM ukládá OMM zajistit příslušná vyjádření a stanovení místní úpravy provozu na
místních komunikacích.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 313 schválen nový termín: 16.3.2015 (Zažádáno o vyjádření ke stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Předpoklad umístění značení do konce měsíce února 2015 (dle
počasí).)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 307- 12969/14
19 119
Věc:

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

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Odkanalizování části Vrchovin - č. p. 29, 123, 136, 131, 127, 129

Usneseni:: RM souhlasí, aby RD č. p. 29, 123, 136, 131, 127 a 129 byly odkanalizovány tlakovou kanalizací. RM bere na vědomí
návrh financování této tlakové kanalizace, který je popsán v dopise společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
viz příloha č. RM 307 - 3/6. RM ukládá OMM projednat uvedené řešení s majiteli dotčených RD a zahájit kroky vedoucí
k realizaci této tlakové kanalizace.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 313 schválen nový termín: 30.3.2015 (Schůzka s obyvateli dotčených domů
a s VaK(em) je svolána na 1. polovině měsíce března.)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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RM 308- 13013/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 165
Věc:

Termín: 30.3.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

, výchozí: 30.3.2015

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

Návrh zastřešeného pódia na Husově náměstí

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh ARCH na nové zastřešené pódium dle návrhu ve znění přílohy č. RM 308 - 3/4. RM ukládá
OMM ve spolupráci s ARCH začít projednávat uvedený návrh s Městským klubem Nové Město nad Metují, regenerační
komisí a kulturní komisí. Výsledky včetně ekonomické rozvahy pro pořízení nového podia předložit RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Návrh byl projednán s městským klubem. Regenerační komise se prozatím
nesešla, své 1. jednání v novém složení má naplánováno na začátek února. Návrh zastřešení zde bude projednán.
Cenová nabídky byla poptána. Do kulturní komise bude tento návrh teprve předložen. RM 313 schválen nový termín:
30.3.2015 (Projednání v uvedených komisích.)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 309- 13076/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 234
Věc:

Termín:

Provede: OMM = Odbor majetku města

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Veřejná zakázka - „III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“

Usneseni:: RM, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodla o vyloučení uchazeče SaM silnice a mosty a.s.,
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „III/28520
Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“. RM, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky „III/28520 Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“, bere na vědomí zadání celé této veřejné
zakázky firmě Poor, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO: 43005560 za celkovou nabídkovou
cenu 29.315.707,05 Kč bez DPH (35.472.005,53 Kč vč. DPH) s celkovou dobou realizace stavby v trvání 30 týdnů. RM
souhlasí se zadáním části veřejné zakázky „III/28520 Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“, která bude
provedena pro město Nové Město nad Metují, firmě Poor, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO:
43005560, za nabídkovou cenu pro Nové Město nad Metují ve výši 791.160,17 Kč bez DPH (957.303,81 Kč vč. DPH).
RM schvaluje na tuto část zakázky Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací pro Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou POOR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO: 43005560
a pověřuje ST jejím podpisem, dále pověřuje ST podpisem Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13078/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 236
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

, výchozí: 29.1.2015

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

Upravená situace v části Březinek - úprava studie Březinky

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit změnu v řešení situace dílčí části území Březinky ve znění přílohy č. RM 309 - 3/5.
Plnění:
Splněno. Předloženo k projednání do ZM.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Poznámka:

RM 309- 13098/14
Věc:

Splněno, usnesení vyřadit

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

19 246

S

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Plán kulturních akcí na rok 2015

Usneseni:: RM ukládá OŠKS projednat s MKN, MMUZ, MK a zámkem jejich plán na pořádání kulturních akcí na rok 2015. Tyto
údaje zpracuje OŠKS do souhrnného plánu, který bude předložen k posouzení v KKULT, která ho pak předloží se
svým doporučením do RM.
Plnění:
Splněno, projednáno v KKULT dne 27.01.2015, zařazeno jako samostatný bod v RM 313 - 5/8.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 310- 13121/14
19 282
Věc:

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

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Areál bývalých kasáren - koncepce - parcelace pozemků

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat návrh parcelace (zákres do mapy) části areálu bývalých kasáren označeného jako "A" s
tím, že po předložení a schválení v RM bude přistoupeno ke zpracování GP.
Plnění:
Předloženo k projednání do RM 313 bod č. 2/1.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 311- 13131/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 305
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. T. G. Masaryka

Usneseni:: RM souhlasí s pokračováním jednání ve věci předložené žádosti o prodej městských pozemků p. p. č. 589/1 o výměře
7 535 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 589/2, o výměře 1080 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.
ú. Nové Město nad Metují z majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují pro
záměr stavby obchodního centra s parkovištěm. RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci se žadatelem konkretizaci
záměru pro dané pozemky a zajistit účast zástupce žadatele na jednání RM, a to za účelem prezentace záměru.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 313 schválen nový termín: 30.3.2015 (TR Development, s. r. o., požádal
telefonicky o delší termín k vyjednávání. Ozvou se jakmile budou připraveni.)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 311- 13135/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 308
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

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

Dodatek č. 1 smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě komunikace Náchodská

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitostí č. 9/40/1/0180/Ha/N ze dne 29.8.2014 mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 311 - 3/1 a pověřit
starostu města podpisem dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13136/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 309
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

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

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010 ze dne 26.07.2010

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010 ze dne 26.07.2010, ve znění
přílohy č. RM 311 - 3/2. RM doporučuje ZM pověřit starostu podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13137/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 310
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

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

Grantová výzva v programu Parky

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o grant do programu Parky, který vyhlásila Nadace Proměny, a to se
záměrem "Park Březinky", případně i se záměrem "zahrada za Městskou knihovnou Nové Město nad Metují".
Plnění:
Splněno. Předloženo na ZM.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13142/15
19 313
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.1.2015

, výchozí:

29.1.2015

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

Žádost o poskytnutí části VFP na rok 2015 - TC Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tennis Clubu Nové Město
nad Metují ve výši 40 tis. Kč z důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku a schválit doplnění této položky do
Rozpočtového provizoria
Plnění:
Splněno, projednáno v ZM 105 dne 29.01.2015.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.2.2015

RM 311- 13144/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 315
Věc:

Termín: 31.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 31.1.2015

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

Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení č. TP/2001-01/Nové Měst

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení č. TP/200101/Nové Město nad Metují, společnosti GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO:
15049248, DIČ: CZ15049248, ve znění přílohy č. RM 311 - 7/2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno - dodatek byl podepsán dne 19.01.2015.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13151/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 320
Věc:

Termín: 31.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 31.1.2015

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

Informace radního Mgr. Černého k vodojemům

Usneseni:: RM ukládá MST vznést dotaz na jednání představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., ve věci
výměny plotů u všech vodojemů a podat zpětnou zprávu RM.
Plnění:
Dne 09.01.2015 jednal MST s ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. MST po tomto projednání
informuje RM, že výměna plotů byla provedena v souladu s Plánem oprav a údržby společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s. Principem, který společnost ve svém hospodaření dodržuje, je předcházení havarijním situacím, a proto
se majetek obnovuje ještě před skončením své životnosti. Z tohoto důvodu došlo k výměně relativně dobrého oplocení
za nové.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13153/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 392
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města

Usneseni:: RM souhlasí s návrhem záměru města, dle přílohy pc 10726/3, a ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako
zahradu nejvyšší nabídce nájemného pozemek pozemková parcela č. 598/11 o výměře 446 m2 v k. ú. Krčín, druh
pozemku zahrada, a to ode dne 01.03.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a ve stávajícím stavu s
tím, že minimální cena nájmu je 5,50 Kč za 1 m2 a rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13154/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 393
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parc. č. 616/1 o výměře 127 m2 v k. ú.
Spy, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedený na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové
Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13155/15
19 394
Věc:

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

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Zemědělský pacht

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru města a ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému
užívání tyto pozemky: pozemková parcela č. 303/1 o výměře 14 907 m2, druh pozemku orná půda; pozemková parcela
č. 611/3 o výměře 3 341 m2, druh pozemku orná půda; pozemková parcela č. 612, o výměře 892 m2, druh pozemku
orná půda, všechny pozemky v k. ú. Spy, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město
nad Metují a to dle přílohy - pc 8830/3 návrh záměru města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.2.2015

RM 312- 13156/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 395
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Zemědělský pacht

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru města a ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému
užívání část pozemku pozemková parcela č. 633 o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Spy, v majetku
města, vedené na LV č. 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, a to dle přílohy - pc 11244/2 návrh
záměru města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13157/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 396
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Zemědělský pacht

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru města a ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému
užívání pozemek p. p. č. 634/2 o výměře 757 m2, druh pozemku orná půda a část pozemku p. p. č. 633 o výměře 400
m2, druh pozemku orná půda, oba pozemky v k. ú. Spy, vedené na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad
Metují, a to dle přílohy - pc 10118/2 návrh záměru města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13158/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 397
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

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

Prodej pozemku v ul. Na Kopci

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3078 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín
v ulici Na Kopci nejvyšší podané nabídce, a to nabídce č. 2 za částku 500 Kč za 1 m2 pozemku.
Plnění:
Do ZM 105.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13163/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 400
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Žádost Ing. Z. S. o provedení zpevněného povrchu v ulici Budín, část Krčín

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost Ing. Z. S. o provedení zpevněného povrchu v ulici Budín, část Krčín a ukládá OMM zařadit
provedení opravy do zásobníku investičních akcí města. RM ukládá TS provést zde nezbytné opravy a údržbu v rámci
své obvyklé činnosti.
Plnění:
Za OMM splněno. TS obdrží svou část úkolu v rámci PVO.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13165/15
19 402
Věc:

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

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

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

Žádost o dotaci - Oprava vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM rozhodnout na základě aktuálních informací, které budou předány přímo na jednání ZM o tom, zda
schválit podání žádosti do dotačního programu KHK "Podpora hasičské techniky pro obce s JPO" na: 1/ nákup nové
hasičské cisterny nebo 2/ spolufinancování rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32 - T 815. Zároveň v případě
souvisejících změn financování revokovat usnesení č. ZM 100-7113/14, kterým bylo mj. stanoveno, že má být do
rozpočtu na rok 2015 zařazena částka 3 mil. Kč.
Plnění:
Splněno. Předloženo na ZM.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.2.2015

Odpovídá (Garant) : ST

19 403
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 312- 13166/15

, výchozí: 29.1.2015

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

Aktuální stav projektů

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 14.01.2015 ve znění přílohy č. RM 312 - 3/6.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
6.2.2015
Poznámka:

RM 312- 13167/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín:

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

19 404
Věc:

Závěr:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Rozšíření komise pro posouzení a hodnocení nabídek o 1 člena

Usneseni:: RM jmenuje jako devátého (lichého) člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Michala Besedu, MBA. RM
ukládá OSÚ provést jeho písemné jmenování členem této komise, předání jmenovacího dekretu a zabezpečit zveřejnit
aktualizované obsazení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na webových stránkách města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13171/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 407
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Usnesení KREG č. 9/2014 - zahrnutí hrobu do schváleného seznamu

Usneseni:: RM ukládá OMM zahrnout hrob vč. náhrobku L 63 p. Huberta Císaře, ředitele škol městských a obecné, na hřbitově
Všech Svatých do již schváleného seznamu „Hroby význačných osobností a architektonické hodnoty“.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13172/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

19 408
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Usnesení KREG č. 10/2014 - řešení zeleně a veřejných prostranství

Usneseni:: RM ukládá TAJ prověřit ve spolupráci s odbornými útvary (OMM, TS a OVRR) na základě jakých konkrétních informací
přijala KREG doporučující usnesení pro RM uložit OMM a TS přistupovat citlivě při řešení zeleně a veřejných
prostranství ve městě.
Plnění:
Tento bod se dostal na jednání komise regenerační na základě dotazu paní A. Čečetkové z OMM. Dotaz se týkal
zeleně okolo kontejnerových stání na konci ulice Pod Výrovem u Sepského mostu. Byl vznesen požadavek občanů,
aby došlo k vykácení této zeleně z důvodu (údajně) špatného rozhledu při výjezdu z ulice Pod Výrovem do ulice
Českých bratří. Vzhledem k tomu, že je tato zeleň v MPR, požádala pí A. Čečetková o vyjádření regenerační komisi
přes pí Radku Škaldovou. Ta tento bod projednala a výsledkem je uvedené usnesení KREG č. 10/2014. Není to tedy
kritika stávajících postupů, jen apel, aby v těchto zónách bylo postupováno citlivě. Žádné další usnesení RM proto zde
není třeba.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13173/15
19 409
Věc:

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

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Zásobník investičních akcí města

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových stránkách města
s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 313 schválen nový termín: 2.3.2015 (Probíhá grafická úprava a
dopracování zásobníku, aby to bylo pro veřejnost přehledné.)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.2.2015

RM 312- 13174/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 410
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Žádost o stanovisko ke stavbě objektu "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Me

Usneseni:: RM souhlasí s provedením komunikace a parkovacích míst ke stavbě "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2,
k. ú. Nové Město nad Metují" dle předložené varianty č. 1 ve znění přílohy č. RM 312 - 3/14. RM ukládá OMM
zpracovat smlouvu o právu provést stavbu na pozemku města p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město nad Metují a předložit ji
RM ke schválení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13175/15

Odpovídá (Garant) : MST

19 411
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

OV Vrchoviny - podněty a požadavky - osvětlení přechodu u autobusové zastávky

Usneseni:: RM ukládá OMM zařadit osvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky ve Vrchovinách u kruhového objezdu
do seznamu investičních akcí města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13176/15

Odpovídá (Garant) : MST

19 412
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

OV Krčín - komplexní oprava komunikace ul. Pod Lipami

Usneseni:: RM ukládá OMM zařadit komplexní opravu povrchu komunikace v ul. Pod Lipami provedením asfaltového povrchu do
investičních akcí města na rok 2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13182/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 415
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Ubytovací a provozní řád domu č. p. 179 ul. 1. máje - městská ubytovna
Int: OSN/274

Usneseni:: RM souhlasí a schvaluje aktualizaci ubytovacího a provozního řádu objektu městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje,
Krčín ve znění přílohy č. RM 312 - 4/4 s platností ode dne 01.02.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13190/15
19 419
Věc:

Termín: 29.1.2015

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

, výchozí: 29.1.2015

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

Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory - Centrum Najáda s. r. o.

Usneseni:: RM doporučuje ZM v mimořádném režimu mimo Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
projednat žádost společnosti Centrum Najáda s. r. o., za účelem pokrytí režijních nákladů spojených s provozem
bazénu, sauny, občerstvení a pokladny pro rok 2015 a ukládá OF zpracovat návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy ekonomické výsledky za rok 2014, doporučuje RM schválit podporu ve výši
cca 300 tis. Kč, tuto částku doplnit do rozpočtového provizoria a o konečné částce rozhodnout až v průběhu roku 2015.
Plnění:
Bylo projednáno na ZM 105.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 10 z 38

Tisk: 6.2.2015

RM 312- 13191/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 420
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 29.1.2015

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

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2015

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok
2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude
těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Plnění:
Bylo projednáno na ZM 105.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13192/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 421
Věc:

Termín:

Provede: OF = Odbor finanční

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Prominutí poplatku z prodlení - žadatelka pí I. Č.

Usneseni:: RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení paní I. Č. ve výši 10.100 Kč v případě, že další dlužná částka ve výši 7.312
Kč (z roku 2011) za odstranění závad při předání bytu a 1.400 Kč náklady řízení, bude uhrazena do dne 30.06.2015.
Plnění:
Bereme na vědomí. Žadatelka byla informována.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13195/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 424
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

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

Program prevence rizikového chování - rok 2015

Usneseni:: RM souhlasí a doporučuje ZM schválit finanční krytí Programu prevence rizikového chování v roce 2015 ve výši
100.000 Kč na grantový program města a 60.000 Kč na realizaci výchovně-rekreačních pobytů pro děti z evidence
sociálně-právní ochrany dětí.
Plnění:
Viz ZM 105.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13196/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 425
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 31.1.2015

, výchozí: 31.1.2015

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

Dotace Ministerstva vnitra ČR - prevence kriminality 2015

Usneseni:: RM souhlasí s podáním žádosti do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality na rok 2015
ve znění upravené přílohy č. RM 312 - 7/2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
ZM 105.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13197/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 426
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: MP = Městská policie

, výchozí: 29.1.2015

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

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014 ve
znění přílohy č. RM 312 - 7/3.
Plnění:
Zařazeno do programu jednání ZM 105 (3), tj. dne 29.01.2015.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13201/15
19 427
Věc:

Termín:

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

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Doplnění členky komise sociálně-rozmisťovací

Usneseni:: RM jmenuje členkou komise sociálně-rozmisťovací paní MUDr. Emílii Teplou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 11 z 38

Tisk: 6.2.2015

RM 312- 13202/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 428
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Doplnění nových členů do komisí RM

Usneseni:: RM jmenuje novým členem Sboru pro občanské záležitosti: p. Pavla Linharta. RM jmenuje novými členy komise pro
vyváženou dopravu: p. Radomíra Třísku, Ing. Pavla Böhma a p. Jiřího Anděla, DiS. RM jmenuje novou členku komise
bytové: pí Ludmilu Horákovou. RM jmenuje novými členy komise sportovní: Ing. Aleše Balcara, Bc. Zbyňka Hořínka, p.
Petra Hylenu, p. Jiřího Kozu, Ing. Viléma Maura, MBA, pí Janu Michelovou, Mgr. Soňu Novotnou, Bc. Rudolfa Paara,
p. Kamila Prause, Ing. Romana Ptáčka, p. Václava Suchánka, p. Jiřího Škodu, Ing. Bc. Igora Šplíchala CSc., p. Jozefa
Uhrina, pí Elišku Vichtovou. RM jmenuje novým členem komise kulturní: Mgr. Martina Junga. RM jmenuje novým
členem komise pro cestovní ruch: Mgr. Martina Junga. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13203/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

19 429
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 16.2.2015

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

Zveřejňování materiálů a smluv - viz podnět p. Ing. Čopíka, Ph.D.

Usneseni:: RM ukládá OSÚ zabezpečit ve spolupráci se zainteresovanými odbory MěÚ zveřejňování smluv uzavíraných městem
na Portálu veřejného správy s tím, že zveřejňování začne u smluv uzavřených v roce 2015. RM dále ukládá zajistit
zveřejňování Pozvánek na zasedání ZM na webu města s tím, že přílohy zveřejňovány nebudou. RM nesouhlasí se
zveřejňováním pozvánek a materiálů na zasedání RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 313 schválen nový termín: 16.2.2015 (Je připraven pokyn k realizaci.
Čekáme jen na zpětnou reakci v ZM, kde je nahlášeno v tomto duchu plnění příslušného usnesení ZM.)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13204/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 430
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 29.1.2015

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

ZM 105 (3) - program

Usneseni:: RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 105 (3): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení;
3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13206/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 432
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 29.1.2015

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

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Usneseni:: RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
ve znění přílohy č. RM 312 - 7/12.
Plnění:
Zařazeno do programu jednání ZM 105 (3), tj. dne 29.01.2015.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13208/15
19 433
Věc:

Termín:

Provede: OS = Odbor správní
Odpovídá (Garant) : ST

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Opakované uzavření smlouvy - OSA - smlouva na rok 2015

Usneseni:: RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi městem Nové Město nad Metují a Ochranným svazem
autorským k dílům hudebním, o.s. (OSA), Čs. armády 20, Praha 6 - Bubeneč na licenci k veřejnému provozování
hudebních děl jako upoutávky při vysílání městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 312 - 7/14 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno. 1x předáno k zaplacení na OF a založení, 1x výtisk pro OSA odeslán.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 6.2.2015

RM 312- 13209/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 434
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Zadání pro komise RM (splatný úkol z RM 311- 13149/15)

Usneseni:: RM schvaluje zadání témat pro činnost jednotlivých komisí RM ve znění upravené přílohy č. RM 312 - 7/15. RM ukládá
OSÚ (OI) zveřejnit činnost jednotlivých komisí RM na web města do příslušné sekce.
Plnění:
Splněno - zveřejněno dne 26.01.2015 na web města do sekce "Komise RM".
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13210/15
19 435
Věc:

Termín:

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

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Jednací řád komisí RM

Usneseni:: RM schvaluje Jednací řád komisí RM ve znění přílohy č. RM 312 - 7/16 a ukládá předsedům komisí se tímto Jednacím
řádem řídit. RM ukládá OSÚ (OI) zveřejnit Jednací řád komisí RM na web města do příslušné sekce.
Plnění:
Splněno - zveřejněno dne 26.01.2015 na web města do sekce "Komise RM".
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 313 - 2.2.2015

Kontrola úkolů

13:00

V

ST

1.1 Informace z OSÚ + OI
IDENTIFIKACE: Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální
činností a s řešenou problematikou OSÚ (odboru správy úřadu a OI (oddělení informatiky. Informace přednesli vedoucí OSÚ,
pan Bc. Petr Tyč a vedoucí OI, pan Mgr. Zdeněk Továrek.
K ROZHODNUTÍ: Informace na vědomí.
PROJEDNÁNÍ:
Vedoucí OI - Mgr. Zdeněk Továrek stručně shrnul činnost OI a nastínil problematiku, kterou oddělení v současnosti řeší a
kterou bude řešit i v průběhu letošního roku. Radní byli seznámeni s počtem obsluhovaných PC, s počtem serverů a
rozsahem péče o SW a HW. V diskusi zazněly dotazy na zabezpečení dat v případech živelných katastrof apod. Vedoucí OI
informoval, že je pravidelně a průběžné zálohováno, ale speciální trezory zatím chybí. Dále byl diskutován monitoring
činností zaměstnanců, přístupy na Internet, bezpečnost chování uživatelů apod. Vedoucí OI odpověděl na dotazy přítomných.
TAJ pak shrnul činnost referentek odboru správy úřadu, radní se dotazovali na komunikaci při krizových stavech, byla
rozebrána činnost hospodářské správy a úspory provozních nákladů, personalistika a činnosti související s oblastí
organizační (RM, ZM, PVO apod.), činnosti v "PR" a oblasti spadající pod asistentku ST a MST. Zazněly také informace o
činnosti právničky.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 313 - 2.2.2015

Majetkoprávní úkony

13:30

V

OMM

2.1 Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren
IDENTIFIKACE: Dle úkolu č. RM 310-13121 předkládáme RM návrh parcelace části pozemku p. p. č. 2353 v ulici
Kasárenská viz příloha - návrh parcelace. Pro porovnání přikládáme platný ÚP s legendou, nový neschválený ÚP s legendou
a studii zeleně 01.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Souhlasit s předloženým návrhem rozdělení pozemku, 2/ nesouhlasit s
přeloženým návrhem rozdělení pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: OMM: S parcelací pozemku ve smyslu studie zeleně souhlasí.
Celková výměra parcel bude cca 4200 m2. Pozemek A bude větší, ostatní cca 900 m2. Cesta podél pozemku D by mohla být
cca 4 m široká a cca 22 m dlouhá.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi se radní zabývali podobou parcelace, stavbami, které by tam
měly vyrůst a vyhotovení geometrických plánů vč. přístupových komunikací. Rovněž byla diskutována otázka očekávané
ceny.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 313- 13211/15,
(uložen úkol číslo 19436).
RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k zastavění a pozemku p. p. č.
653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že
komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.2 Žádost o koupi části pozemku z majetku města
VÝJEZDU RM NA MÍSTO)

(BOD BYL PŘESUNUT Z DŮVODU NUTNÉHO

IDENTIFIKACE: Bc. D. F. a Mgr. K. F. požádali o odkoupení pozemku p. p. č. 696/67 o výměře 65 m2, odděleného
nerealizovaných dle GP č. 1960-6/2014, viz příloha - pc GP, z pozemku města p. p. č. 696/52 o výměře 103 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vedeného na LV č. 10001 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují. Uvádějí,
že pozemek žádají z důvodu jeho připojení k pozemku p. p. č. 696/2, který je v jejich vlastnictví a tvoří již řadu let funkční
celek, který je užíván jako zahrada jejich domu č. p. 883. Přílohy: pc snímek ortofoto, pc územní plán, pc foto.
K
ROZHODNUTÍ: 1/ Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku, 2/ uložit OMM zveřejnit záměr města
prodat část pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: OMP: Požadovaný pozemek není „připlocen“ k pozemku v majetku F. OVRR:
Oddělený pozemek se stále nachází dle platného i nového UP NMnM v ploše dopravní infrastruktury, tudíž by správně neměl
být přidělen k parcele RD – viz příloha UP. Jen z hlediska ÚP by to takový problém nebyl, případná změna by byla nepatrná a
provedla by se v další aktualizaci UP. Podrobnějším průzkumem území je však patrné, že se na navrženém pruhu pozemku
nachází veřejné inženýrské sítě – viz. Příloha, která vychází z technické mapy města. Jedná se o existence podz. VN,
sdělovacího vedení, vodovodu. Dalším důležitým důvodem je to, že se jedná se o jednu z nejvíce frekventovaných ulic v této
lokalitě (i když jde o sil. III. třídy), a proto by se mělo uvažovat v profilu veřejného prostoru s plnohodnotným chodníkem i na
této straně (zejm. po dostavbě RD v Březinkách bude potřeba) a pruhem zeleně z důvodu umístění sítí, případného vsaku a z
důvodu přirozeného rozhraní mezi chodníkem a plotem soukromého pozemku. Na základě výše uvedených skutečností
OVRR nesouhlasí s požadovaným prodejem pozemku p. p. č. 696/67 v k. ú. Nové Město nad Metují. TS, OMM s prodejem
pozemku z důvodů uvedených OVRR rovněž nesouhlasí.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se radní rozhodli rozhodnutí odložit
až po výjezdu na místo. V tomto duchu je třeba, aby OMM informoval žadatele a přizval je pak i na místo při výjezdu.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 313 - 2.2.2015

2.3 Žádost o koupi části pozemku z majetku města
VÝJEZDU RM NA MÍSTO)

V

(BOD BYL PŘESUNUT Z DŮVODU NUTNÉHO

IDENTIFIKACE: Manželé R. a E. F. požádali o odkoupení části pozemku o výměře cca 86 m2, viz příloha – pc zákres snímek, z pozemku města p. p. č. 715/36 o výměře 106 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, vedeného na LV č. 10001 v k.ú. a obci Nové Město nad Metují. O pozemek žádají z důvodu zvětšení jejich
pozemku p. p. č. 715/45 v k. ú. NM, úpravy svahových podmínek a provedení parkových úprav v okolí sjezdu ke garážím. K
žádosti přikládají stanovení rozhledových podmínek Policie ČR v okolí sjezdu a uvádějí, že chodník v okolí sjezdu není
vybudován, nemá kam pokračovat – betonová opěrná zeď. Počítají s úhradou nákladů na rozdělení pozemku i s tím, že v
pozemku je podzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. zajištěné věcným břemenem. Přílohy: pc snímek ortofoto, pc územní plán,
pc parcely v majetku města, pc foto.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat část
pozemku, 2/ uložit OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR, OMM, ARCH, ODSH, TS:
Kategoricky nesouhlasí s prodejem požadované části pozemku p. p. č. 715/36 v k. ú. Nové Město nad Metují. Důvodem
nesouhlasu je potřeba zachování prostoru pro případné vybudování chodníku či jiné stavby v této páteřní ulici. Dalšími
argumenty je pak možnost umístění infrastruktury na pozemcích města (např. kontejnery) a také vedení veřejných
inženýrských sítí. Požadovaný pozemek se nachází dle platného i nového ÚP v ploše dopravní infrastruktury. V tomto
případě tvoří tento pozemek jednotnou linií veřejného prostranství, kde by mohl být chodník nebo zeleň a proto by bylo s
ohledem na charakter území krajně nevhodné připojovat tento pozemek do obytné parcely RD. OMP: Vyjádření k poznámce
žadatelů, že případný chodník nemá kam pokračovat. Je pravdou, že podél pozemku p. p. č. 705/3 u domu č. p. 1401 v ul.
Družební, tj. nad stavebním pozemkem F., je polozděný plot umístěn na hranici pozemku, podél komunikace bez prostoru na
umístění chodníku nebo místa pro vyhrnování sněhu, ale z digitálně technické mapy města je zřejmé, že se jedná o okraj
prostorné komunikace s vjezdem do ul. Slunečná.
PROJEDNÁNÍ: Radní odložili své rozhodnutí z důvodu nutného
přesunu do programu výjezdní RM. Je nutné v tomto duchu žadatelům písemně odpovědět a přizvat je pak i na místo při
výjezdu.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 313 - 2.2.2015

V

2.4 Žádost o koupi pozemku v majetku města - k. ú. Spy
IDENTIFIKACE: Pan J. Z. požádal o odkoupení pozemku p. p. č. 551/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, a části pozemku p. p. č. 550 o výměře cca 1000 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná
půda, viz příloha - pc požadovaný pozemek, vše v k. ú. Spy, v majetku města, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Spy a obec
Nové Město nad Metují. Stavba stodoly s pozemkem stp. č. 70 v k. ú. Spy, obklopená požadovanou částí pozemku 550 v k.
ú. Spy, je dle LV č. 3458 pro k. ú. Spy ve vlastnictví žadatele, a to podílem 1/2. Směnu pozemků za cestu p. p. č. 565/2 o
výměře 391 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Spy, kterou vlastní podílem ½ pozemku žadatel
vyloučil a nemá o ni zájem. Přílohy: pc zákres pozemků, pc ortofoto mapa, pc foto 1, 2.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Nesouhlasit
se zveřejněním záměru města prodat požadované pozemky, 2/ uložit OMM zveřejnit záměr města prodat požadované
pozemky.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Oba požadované pozemku se nachází v ploše venkovského bydlení. Dle podkladů je
zřejmé, že pozemky nebo jejich část by se mohly připojit k existujícím stavbám. OVRR souhlasí s prodejem pozemků. OMM,
TS: Nesouhlasí s prodejem požadovaných pozemků. Souhlasili by se směnou pozemku p. p. č. 565/2 o výměře 391 m2
(přístupová cesta) za pozemek p. p. č. 551/2 o výměře 129 m2 a případným dorovnáním chybějící výměry 262 m2 za část
pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy. Důvodem nesouhlasu je, že žadatel nesouhlasí s případnou výměnou části tohoto pozemku
za místní cestu p. p. č. 565/2. Tato komunikace by měla být součástí obecního (městského) systému veřejných cest. Řešilo
by se tím do budoucna bezproblémové připojení dalších nemovitostí, údržba atd. Dále by také bylo vyřešeno propojení s
novou odstavnou plochou v bývalém lomu. S čím naopak podmíněně souhlasí, je prodej pozemku p. p. č. 551/2. Podmínkou
souhlasu je, že případný prodej není v kolizi s navrhovanou kanalizací a dále kladné stanovisko OŽP. Přesto navrhují prodej
uskutečnit až po výstavbě kanalizace. OŽP: Nedoporučuje prodej p. p. č. 551/2 v k. ú. Spy z důvodů nutnost zachování
přístupu k vodnímu toku a zachování břehových porostů. K pozemku č. 550 nemají připomínek. OV Spy: S návrhem p. Z.
koupit zakreslenou část p. p. č. 550 o výměře cca 1000 m2, v k. ú. Spy nesouhlasí. Navrhují pouze řešit přístup ke stodole a
neprodávat tak velkou část pozemku města, a to i z důvodu, že v lomu bylo zbudováno parkoviště pro účely klubovny. OMP:
Přístup ke stodole je vyřešen po pozemku města.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se radní shodli na tom, že bude možné
vyvěsit záměr prodeje u části pozemku podél potoka a druhou požadovanou část pozemku neprodávat, protože ho město
potřebuje. Je to i v souladu se stanoviskem OV Spy.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení
majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 313- 13212/15,
(uložen úkol číslo 19437).
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 551/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, v k. ú. Spy.
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 550 o výměře cca 1000 m2, druh pozemku
ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Spy.
RM 313 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.5 Pozemek pro cestu v k. ú. Krčín
IDENTIFIKACE: Pan Ing. D. V., vlastník pozemku p. p. č. 418/5 v k. ú. Krčín navrhuje odkoupení nebo směnu části pozemku
p. p. č. 418/5 v k. ú. Krčín, protože cesta, která je vedená jako součást regionální cyklotrasy č. 4034 z Náchoda do Josefova,
kde končí na Labské cyklostezce, vede po jeho pozemku. Důvodem jeho návrhu je snaha o legalizaci stávajícího stavu.
Cesta v majetku města je na pozemku města p. p. č. 714/2, k. ú. Krčín. Z přiloženého plánku je vidět, že pozemek (cesta)
města je velice úzký, prakticky je to cca 50 cm široký pás v příkopu a stávající cesta (cyklostezka), celá vede po jeho
pozemku. Sousední pozemek p. p. č. 576/1, který je korytem vodního toku v k. ú. Černčice, který vlastní obec Černčice.
Přílohy: pc ortofoto mapa, pc zákres do ortofoto mapy.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Souhlasit se záměrem získat pozemek pro
cestu, 2/ nesouhlasit se záměrem získat pozemek.
ODŮVODNĚNÍ: Za OŽP zaslal podstatné vyjádření koncem 2014 Ing.
Rohulán: Pozemek je součástí regionální cyklotrasy č. 4034 z Náchoda do Josefova, kde končí na Labské cyklostezce.
Jedná se o důležitý, dosud nezpevněný úsek trasy. K jakýmkoliv stavebním úpravám současné měkké polní cesty je její
vlastnictví základním předpokladem pro získání finančních prostředků z grantu. Koupit pozemek od pana Ing. V. je tedy z
tohoto úhlu pohledu pro město nezbytné. OVRR, ARCH: Pokud se geometrickým zaměřením prokáže rozpor v poloze
stávající cesty a pozemků KN, tak by bylo na místě po té jednat o změně parcelace a případných smluvních převodech.
OMM: Doporučujeme jednat s vlastníkem pozemku o případném odkoupení zmíněného pozemku v šířce cca 4 m v úseku
cyklotrasy. OV Krčín: Ing. D. V., vlastník pozemku p. p. č. 418/5, po kterém vede polní cesta z Krčína do Černčic, která je
zároveň cyklotrasou, navrhuje směnu části tohoto pozemku o rozměru cca 200 m2, aby byl legalizován stávající stav.
Navrhuje směnit část výše uvedeného pozemku za pozemky v majetku města sousedící s pozemky rodiny V. v prostoru
Vladivostoku. Členové OV Krčín se po diskuzi vyjádřili, že směnu doporučují, podmínkou je, aby směňované pozemky v
majetku města na Vladivostoku nebyly v trase plánované přeložky silnice I/14.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí
oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 313- 13213/15,
(uložen úkol číslo 19438).
RM ukládá OMM projednat s panem Ing. D. V. podmínky majetkoprávního narovnání a výsledek jednání předložit RM k
posouzení.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 17 z 38

Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 313 - 2.2.2015

V

2.6 Zvýšení nájemného o zjištěnou míru inflace za rok 2014
IDENTIFIKACE: Pro rok 2014 je stanovena míra inflace 0,4 %. Dle ujednání ve většině smluv o nájmu má město možnost
uplatnit zvýšení nájmu dle míry inflace. U smluv k podnikání proběhlo poslední zvýšení nájemného v roce 2013, kdy inflace
za rok 2012 dosáhla výše 3,3 %. U ostatních smluv došlo ke zvýšení ceny nájmu pozemků v roce 2012 z důvodu stanovení
nových cen radou města po zrušení regulace cen. Přehled o výnosu v příloze.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Nezvyšovat nájemné
u všech smluv o nájmu pozemků, 2/ zvýšit nájemné o inflaci u smluv o nájmu pozemků k podnikání.
ODŮVODNĚNÍ: OF a
OMP: Vzhledem k velmi nízké inflaci a malému zisku (cca 1.030 Kč u smluv „podnikatelských“ – bez nákladu na poštovné),
doporučujeme ponechat nájemné pro rok 2015 ve stávající výši u všech smluv o nájmu pozemků. Ke dni 01.01.2015
evidujeme celkem 105 smluv o nájmu, z toho 26 na pozemky k podnikání.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí
oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 313- 13214/15
RM souhlasí s ponecháním stávající výše nájemného za pozemky v majetku města pro rok 2015.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.7 Pronájem pozemků z majetku města k zemědělským účelům - dodatky smluv
IDENTIFIKACE: Město pronajímá k zemědělskému užívání pozemky 6 nájemcům (Slavonia, a. s., Nahořanská, a. s.,
Agrodružstvo Provodov, A. S., Ing. J. M., P. H.). Cena nájmu za 1 m2 ve smlouvách stanovena jako 1 % z hodnoty pozemku
dle BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) v daném katastrálním území. S účinností ode dne 01.01.2015 rada města
schválila Ceník minimálních cen za pronájmy pozemků města Nové Město nad Metují, kdy byla cena u zemědělských
pozemků zvýšena z 1 % na 2 % bonity za 1 m2 a rok. S ohledem na toto navýšení je třeba uzavřít dodatky ke smlouvám o
nájmu k zemědělskému užívání.
K ROZHODNUTÍ: Schválit uzavření příslušných dodatků s účinností ode dne
01.01.2015.
ODŮVODNĚNÍ: Soulad výše nájemného se schváleným Ceníkem. Dodatek se nebude týkat p. S., na základě
jeho žádosti o užívání dalšího pozemku bude uzavřena nová smlouva, a to pachtovní (nyní je záměr zveřejněn) s novou
cenou.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 313- 13215/15,
(uložen úkol číslo 19439).
RM ukládá OMM uzavřít s nájemci pozemků určených k zemědělskému využití v majetku města (Slavonia, a. s., Nahořanská,
a. s., Agrodružstvo Provodov, Ing. J. M., P. H.) dodatky ke smlouvám o nájmu pozemků, které se týkají zvýšení ceny
nájemného z 1 % na 2 % bonity za 1 m2 dle BPEJ v daném katastrálním území, a to s účinností ode dne 01.01.2015.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku k podnikání
IDENTIFIKACE: Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 130 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v
k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují pronajata
ode dne 01.11.2013 p. Ivanu Pravcovi, IČO: 465 23 669 jako plocha ke skladování stavebního materiálu a občasného složení
kontejneru, viz příloha pc 11479/1 snímek mapy. Nájemce dne 22.12.2014 podal výpověď ze smlouvy s tím, že nájem skončí
dne 31.03.2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí a rozhodnout o zveřejnění pronájmu.
ODŮVODNĚNÍ: Smlouva
byla uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 60 Kč/m2/rok a nájemce na své náklady provedl likvidaci náletových
dřevin. Pozemek se nachází v oploceném areálu mezi sběrnou surovin a f. PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o., (viz
příloha: pc 11479/2 foto). V areálu jsou pronajaty části pozemků dalším 2 subjektům. Předmětná část pozemku navazuje na
volnou plochu, kterou se nepodařilo pronajmout - usnesením RM ze dne 29.09.2014 bylo OMM uloženo opakovat zveřejnění
v jarních měsících roku 2015. Celková výměra plochy, která bude volná k pronájmu, bude činit cca 520 m2 (ponechána
manipulační plocha a přístup ke stávajícím pronájmům s technikou). Odborné útvary: Souhlasí s pronájmem celé plochy
nebo i jen částí dle potřeb zájemců. OVRR upozorňuje, že pozemek se nachází v trase přeložky I/14, dle ÚP je pozemek v
ploše výroby a skladování, výpovědní lhůta v délce 3 měsíců je dostačující.
PROJEDNÁNÍ: Radní krátce diskutovali o
problémech, které s některými nájemci zde jsou a zaznělo i upozornění na černou skládku.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 313- 13216/15,
(uložen úkol číslo 19440).
RM bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 130 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují ke dni 31.03.2015 a ukládá OMM zveřejnit, dle přílohy pc 11479/3, záměr města pronajmout část pozemku p. p. č.
2176/11 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní lhůtou, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše
nájemného za 1 m2 a rok a příp. i požadovanou výměru.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.9 Pronájem pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: Žadatel Mgr. J. Z. požádal o pronájem pozemku p. p. č. 616/1 o výměře 127 m2 v k. ú. Spy, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové
Město nad Metují, viz přílohy: pc 7563/1 snímek mapy, pc 7563/2 foto. V souladu s usnesením RM č. 312 - 13154/15 ze dne
19.01.2015 předkládá OMM návrh zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 616/1 v k. ú. Spy o výměře cca
117 m2 jako zahradu - příloha pc 7563/3 záměr města s tím, že cca 10 m2 bude ponecháno na případné umístění čekárny k
zastávce v ul. Chlístovská a nájemce se smluvně zaváže, že bude s umístěním čekárny souhlasit.
K ROZHODNUTÍ:
Schválit předložený návrh zveřejnění.
ODŮVODNĚNÍ: OMM předložilo odborným útvarům 2 návrhy zveřejnění, a to za a)
celé části pozemku a za b) pouze části z důvodu vyčlenění plochy o výměře cca 10 m2 pro budoucí umístění čekárny
(výměra stanovena dle doporučení ORM). Vyjádření odborných útvarů: ARCH a ORM se přiklání ke zveřejnění pronájmu
pouze části pozemku s podmínkou, že nájemce vysloví souhlas s budoucí případnou výstavbou čekárny pro autobusovou
zastávku a dále odstraní plot a vysázenou zeleň, příp. upraví dřeviny (zasahující větve). OVRR: Pronájem pozemku by měl
být přizpůsoben plánované výstavbě čekárny. Co se týká povolení stavby, tak není na tento typ stavby potřeba žádné
povolení stavebního úřadu - dle § 79 odst. 2 písm. r) se jedná o přístřešek o jednom nadzemním podlaží, který slouží veřejné
dopravě. Co však nepodléhá povolení stavebního úřadu, může podléhat nějakému povolení nebo posouzení dopravního
orgánu, vlivu na okolní pozemky z důvodu požární bezpečnosti apod. Pokud by bylo vyžadováno povolení stavebního úřadu,
je možné tento přístřešek povolit i formou územního souhlasu dle stavebního zákona. Stanovisko žadatele Mgr. J. Z. bude
předloženo na jednání rady města, při telefonickém jednání dne 21.02.2015 přislíbeno zaslání v termínu do dne konání RM,
tedy do dne 02.02.2015. S návrhy zveřejnění byl rovněž seznámen OV Spy.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí
oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 313- 13217/15,
(uložen úkol číslo 19441).
RM souhlasí dle přílohy pc 7563/3 se zveřejněním záměru města pronajmout jako zahradu část pozemku pozemková parcela
č. 616/1 o výměře cca 117 m2 v k. ú. Spy, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedený na LV 10
001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za minimální cenu
nájmu ve výši 7 Kč za 1 m2 a rok s tím, že podmínkou uzavření smlouvy je souhlas nájemce s případným budoucím
umístěním čekárny na části pozemku p. p. č. 616/1 v k. ú. Spy.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.10 Žádost o odstranění dřevin (břízy) rostoucích mimo les u č. p. 421 v ul. Dobrušská
IDENTIFIKACE: Pan L. R. žádá na doporučení OŽP o odstranění náletové dřeviny (břízy) v ul. Dobrušská na městském
pozemku. Podrobnosti viz příloha č. RM 313 - 2/10.
K ROZHODNUTÍ: Projednat + ne/souhlasit s odstraněním dřeviny
rostoucí mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: Společné vyjádření OŽP a TS k požadavku kácení břízy v ul. Dobrušská: Na základě
společného terénního šetření ze dne 22.01.2015 doporučujeme RM vyslovit souhlas s pokácením 1 ks břízy bělokoré v ul.
Dobrušská. Koruna stromu je vysoko vyvětvena, čímž došlo k posunutí těžiště do horní třetiny stromu. V důsledku tohoto
zásahu je provozní bezpečnost stromu snížena. Rovněž bylo zjištěno poškození kořenového systému, které by mohlo mít vliv
na statiku stromu. OŽP dále doplňuje, že kácení předmětného stromu neinicioval, jak by mohlo z formulace žádosti vyplývat,
pouze žadateli vysvětlil postup v případě požadavku odstranění dřevin na obecních pozemcích.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 313- 13218/15,
(uložen úkol číslo 19442).
RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 236/40 v k. ú. Krčín.
RM 313 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.11 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: OVRR/TS)
IDENTIFIKACE: 1 ks třešně pilovité (sakura) na pozemku p. č. 2217 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: Strom roste v zeleném pásu v
lini podél ul. ČSA. Zdravotní stav strom je výrazně zhoršený. Kmen stromu je napaden hnilobou, v koruně jsou patrné
plodnice dřevokazných hub.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 313- 13219/15,
(uložen úkol číslo 19443).
RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně pilovité na pozemku p. č. 2217 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 313 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.12 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: OVRR/TS)
IDENTIFIKACE: 2 ks javoru stříbrného na pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K ROZHODNUTÍ: Souhlas
vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: Oba javory rostou v travnaté ploše před
bytovým domem Malecí č. p. 851. U javoru přímo v sousedství domu je v jedné ze silných kosterních větví trhlina, provozní
bezpečnost tohoto stromu je výrazně snížena. Druhý z javorů byl vysazen bez ohledu na konečnou velikost stromu v blízkosti
trafostanice. Koruna stromu již nyní přesahuje tuto stavbu a může dojít k jejímu poškození, i v důsledku rozvoje kořenového
systému.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 313- 13220/15,
(uložen úkol číslo 19444).
RM souhlasí s pokácením 2 ks javoru stříbrného na pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a souhlasí s
provedením náhradní výsadby na citovaném pozemku dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
RM 313 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.13 Břízy vedle IMPRO - podnět ze zápisu OV Vrchoviny č. 5/ 2014 ze dne 25.11.2014 - viz úkol z PVO pro
TS
IDENTIFIKACE: Požadavek ze zápisu OV Vrchoviny č. 5/ 2014 ze dne 25.11.2014 - bod 3/ Věc: Vykácení bříz - "OV žádá
vykácení bříz vedle družstva IMPRO, již jsme doporučovali (OV 1/2013)".
K ROZHODNUTÍ: Projednat a rozhodnout v
kontextu s nejasným vlastnictvím stromů.
ODŮVODNĚNÍ: Společné vyjádření OŽP a TS ke kácení bříz ve Vrchovinách u
IMPRO: Na základě terénního šetření ze 22.01.2015 OŽP znovu konstatuje, že v případě zbývajících bříz bělokorých (1 ks
břízy přímo u mostku byl již pokácen) na hraně vodního toku ve Vrchovinách u IMPRO nebyly shledány závažné důvody pro
povolení kácení těchto stromů dle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, provozní bezpečnost byla zhodnocena jako vyhovující. V době šetření byl
zjištěn opad pouze větviček nižšího řádu, což je pro tyto dřeviny typické a neohrožující. V okolí stromů nebyly patrné známky
poškozování komunikace kořenovým systémem. Stav komunikace je zapříčiněn předchozí stavební činností. Zbývající břízy
u IMPRO ve Vrchovinách rostou zřejmě na hranici pozemků p. č. 909/3 v k. ú. Vrchoviny (vlastník ČR - Povodí Labe, s.p.,
Hradec Králové) a p. č. 909/1 v k. ú. Vrchoviny (vlastník město Nové Město nad Metují). K přesnému určení vlastnictví by
muselo dojít k zaměření hranice pozemků.
PROJEDNÁNÍ: Byla diskutována problematika vlastnictví stromu, nejasné
hranice pozemku města a Povodí LABE.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 313- 13221/15
RM v souladu se stanovisky odborných útvarů nesouhlasí s vykácením bříz u IMPRO ve Vrchovinách.
RM 313 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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3.1 Žádost paní A. S. o provedení modernizace a rozšíření dětských sportovišť ve městě
IDENTIFIKACE: Paní A. S. žádá o posouzení stavu a zařazení modernizace a rozšíření dětských sportovišť do programu
investic na rok 2015. Podrobnosti viz žádost paní A. S. v příloze č. RM 313 - 3/1.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost o
provedení modernizace a rozšíření dětských sportovišť ve městě.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM (ORM): Vyslovují
poděkování za předložený projekt pí S. a plně se s ním ztotožňují. O problému dětských hřišť ve městě vědí, a proto v
loňském roce provedli pasport dětských hřišť a zrenovovali 2 dětská hřiště (nebo spíš koutky), a to ve Vrchovinách a v ul. T.
G. Masaryka za poliklinikou. I v roce 2015 jsou v rozpočtu navrženy finance, aby mohly renovace hřišť pokračovat, též uvažují
i o oplocení některých hřišť. Při navrhování renovace stávajících hřišť uvítají spolupráci žadatelky a dalších rodičů. Na
základě těchto skutečností a tohoto podání je dáno RM ke zvážení i budoucí obnova dopravního hřiště u plaveckého
bazénu - v tomto případě bude nutné zadat zpracování projektové dokumentace. Proto je navrženo akci zařadit do zásobníku
investičních akcí. Na indoorové dětské hřiště (interiérové dětské hřiště) nejsou v našem městě vymezeny prostory, proto je
rovněž navrženo zařadit akci také do zásobníku investičních akcí města a zároveň zvážit možnosti umístění tohoto hřiště.
OMM hlídá i případné dotace, ze kterých by bylo možno čerpat potřebné finance.
Stanovisko TS: Město Nové Město nad Metují vybavilo za poslední roky novými herními prvky hřiště v těchto lokalitách:
Krčín - park u sokolovny a sídliště Luštinec; Vrchoviny - u Škaldů a u Suchánků; Spy - bývalé koupaliště; na území města
dále to bylo: U zámku, Na Bořetíně, vedle lékárny U Orla (za poliklinikou), hřiště Johnova ulici + klecové hřiště na míčové
sporty, Malecí sídliště, Malecí za Albertem, skatepark u stadionu gen. Klapálka. Není tedy pravdou, že by se nic neprovádělo.
Na těchto hřištích se také prováděla pravidelná roční kontrola revizním technikem v souladu s ČSN EN 1176 a 1177.
Protokoly o těchto prohlídkách jsou uloženy v kanceláři TS. Dále jsou prováděny namátkové prohlídky všech hřišť pracovníky
TS, je veden záznam, uložený na TS. Další opravy jsou prováděny na základě všech těchto prohlídek, nebo na základě
podnětů občanů. Hřiště jsou standardně vybavena a provozována. Úklid je prováděn průběžně s údržbou okolí (např. sečení
trávy) umístěné odpadkové koše jsou pravidelně vyváženy. Nákup nových herních prvků či zřizování nových hřišť je investice,
kterou musí schválit zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu, to již je mimo působnost a možnosti TS.
PROJEDNÁNÍ: Radní projednali obsah dopisu i stanoviska odborných útvarů. Všem zastupitelům byl návrh paní S. rozeslán.
Radní se neztotožňují s tím, že by situace v dětských hřištích a koutcích a jejich vybavení ve městě byla tragická a zásadně
odlišná od okolních měst. Město se snaží v rámci daných možnosti o obnovu stávajících hřišť - viz informace TS. Radní
nevidí nějakou zásadní potřebu budovat indoorové hřiště, rovněž vybudování dopravního hřiště u letního stadionu je
záležitost problematická. Určitě je třeba diskutovat o možnosti využití hřišť u MŠ. Radní se shodli, že bude třeba svolat
schůzku všech zainteresovaných, kde by se mj. prodiskutovaly i návrhy paní S. Město se bude nadále zabývat cílenými
opravami, údržbou a obnovou stávajících dětských hřišť a herních koutů dle zpracovaného pasportu.
VYSVĚTLENÍ: Bc.
Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 313- 13222/15,
(uložen úkol číslo 19445).
RM bere na vědomí žádost paní A. S. ze dne 11.01.2015 ve věci provedení modernizace a rozšíření dětských sportovišť ve
městě. RM ukládá OMM zorganizovat schůzku s paní A. S. za účasti ST, OMM, ORM a TS. RM děkuje paní A. S. za
předložený podnět a projekt. RM se bude i nadále zabývat cílenými opravami, údržbou a obnovou stávajících dětských hřišť a
herních koutů dle zpracovaného pasportu.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost o opravu chodníku v ulici Řadová
IDENTIFIKACE: Paní D. W. žádá o opravu chodníku v ul. Řadová. Chodník byl stavěn svépomocí před 30 lety. Chodník je
nebezpečný a hrozí úraz - dlaždice nejsou stabilní, viklají se, atd. Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 313 - 3/2.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat žádost o opravu chodníku v ul. Řadová.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření TS: Chodník před domem
žadatelky je propadlý od najíždění a parkování osobních aut. Chodci v této části města chodí převážně po silnici nebo po
protějším chodníku, a to i z důvodu, že nad chodník před domem W. zasahují větve ze stromů jejich zahrady. V celé lokalitě
bude v tomto roce probíhat rekonstrukce plynovodu vč. domovních přípojek, to znamená, že při této akci bude chodník
opraven.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 313- 13223/15
RM bere na vědomí žádost paní D. W. ve věci opravy chodníku v ul. Řadová a informuje, že požadovaná oprava chodníku by
měla být vyřešena v rámci rekonstrukce plynovodu vč. domovních přípojek, který je v této ulici na letošní rok naplánován.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Smlouva o právu provést stavbu - p. P. M. K.
IDENTIFIKACE: RM 312 usnesením č. RM 312-13174/15 schválila variantu č. 1 - stavbu účelové komunikace na p. p. č.
368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují pro stavbu "Obchodu zeleniny, bistra a 2 bytů v 1. a 2. patře na p. p. č. 425/1 a 425/2 v
k. ú. Nové Město nad Metují" a uložila předložit ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu. Po odeslání pozvánky na RM
byly na MěÚ doručeny podání manž. M. a p. J. T. s nesouhlasem s tím, aby stavba komunikace byla umístěna na pozemku
města v jejich sousedství.
K ROZHODNUTÍ: Projednat podání manž. M. a p. J. T. a případně schválit či neschválit
Smlouvu o právu provést stavbu komunikace na městském pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: Smlouva byla zpracována v duchu
podmínek daných a schválených na RM 312, která souhlasila s trasou komunikace dle varianty I.
PROJEDNÁNÍ: ST
informoval o doručeném dopise p. M. a p. T., což jsou vlastníci sousedících nemovitostí s pozemkem města, na kterém by
měla být umístěna stavba předmětné komunikace. Oba žádají o to, aby byl zrušen souhlas města s touto stavbou a trasou.
Podrobnosti jsou v přiložených dopisech, se kterými byli radní seznámeni. Radní podrobně prodiskutovali námitky uvedené v
dopisech a možnosti jiného řešení trasy. Na jednání byl přizván vedoucí OVRR Ing. Skalský, který mj. uvedl, že zatím nebylo
zahájeno územní řízení o stavbě objektu v proluce ani o stavbě související komunikace. Radní konstatovali, že v této chvíli je
zatím bezpředmětné, aby město uzavíralo smlouvu o právu provést stavbu na městském pozemku, k čemuž přijala usnesení
minulá RM. O této smlouvě rozhodovat bude na místě až tehdy, kdy bude jasné, zda bude vydáno územní rozhodnutí. Jak
město, tak i M. a p. T. budou v tomto řízení mít postavení účastníka řízení a mohou uplatnit své námitky. V případě vydání
územního rozhodnutí se pak v případě nesouhlasu s ním může každý účastník do daného rozhodnutí odvolat ke krajskému
úřadu. RM proto bude nadále vývoj v této věci sledovat a podle něj pak bude dále reagovat. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v zasedací místnosti. V tomto smyslu budou informováni M. i p. T.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová,
vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 313- 13224/15,
(uložen úkol číslo 19446).
RM projednala podání manželů M. a p. J. T., kteří jsou vlastníky sousedících nemovitostí s pozemkem města, na kterém by
měla být umístěna stavba předmětné komunikace, a žádají o to, aby byl zrušen souhlas města s touto stavbou a trasou. RM
odkládá rozhodnutí o schválení smlouvy o právu provést uvedenou stavbu na městském pozemku s tím, že o této smlouvě
bude rozhodovat až tehdy, kdy bude jasné, zda bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby.
RM 313 Rozhodla. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.4 Dopravní značení v ulici Českých bratří

(BOD BYL PŘESUNUT do RM 314)

IDENTIFIKACE: Opětovně bylo provedeno místní šetření v ulici Českých bratří při výjezdu z ulice Pod Výrovem. Šetření bylo
provedeno na základě podnětu p. B. P. Jednalo se o zabezpečení rozhledových poměrů ve směru na Sepský most při
výjezdu z ulice Pod Výrovem. Jednání se zúčastnili zástupci ODSH Nové Město Nad Metují, Policie ČR DI Náchod a OMM
(ORM). Na místě se projednávalo i větší prořezání větví stávajícího porostu - vyvětvení stromů od spodu do určité výšky
(požadavek p. B. P.). Dále zástupce Dopravního inspektorátu navrhl pro zlepšení rozhledových poměrů umístění dopravního
zrcadla do protilehlého rohu křižovatky - zatravněná plocha u budovy Králíček. Situace umístění je uvedena v příloze č. RM
313 - 3/4. Odhad nákladů je cca 7.000 Kč.
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit umístění dopravního zrcadla v ulici Českých
bratří z důvodu zajištění rozhledových poměrů při výjezdu z ulice Pod Výrovem.
ODŮVODNĚNÍ: Případná realizace by
byla hrazena z org. 1501 Dopravní značení.
Vyjádření ORM: ORM se zdá výhled při výjezdu dostatečný. Pro objektivní vyhodnocení situace by byl možná vhodný výjezd
RM na místo.
PROJEDNÁNÍ: Radní odložili své rozhodnutí z důvodu nutného přesunu do programu výjezdní RM s tím, že
OMM bud v tomto duchu informovat p. P. a přizve ho na místo při výjezdu RM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová,
vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města

STIS

Stránka 22 z 38

Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 313 - 2.2.2015

V

3.5 Příkazní smlouva k akci Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost projektu
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM ke schválení Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Dabona s. r. o. Předmětem příkazní smlouvy je v rámci akce: „Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost projektu“
(nová kanalizace ve Vrchovinách) dozorová a poradenská činnost související se splněním podmínek smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR a Rozhodnutím, zejména v oblasti zabezpečení finanční udržitelnosti projektu po ukončení realizace, tj.
v době udržitelnosti projektu. Součástí je i zpracování monitorovacího nástroje (provozní model). Dále se jedná o tvorbu ceny
za čistění odpadních vod pro občany ve spolupráci s provozovatelem v době udržitelnosti projektu a zpracování
monitorovacích zpráv max. 10. Sjednaná cena dle smlouvy je 160.000 Kč bez DPH po dobu udržitelnosti projektu, což je 10
let.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Příkazní smlouvu.
ODŮVODNĚNÍ: DPH budou účtovány ročně k datu vystavení
monitorovací zprávy nebo zjišťovacího protokolu. Smlouva byla po právní stránce zkontrolována.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 313- 13225/15,
(uložen úkol číslo 19447).
RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Dabona s. r. o., se sídlem Sokolovská
682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 313 - 3/5. Předmětem příkazní smlouvy je v rámci akce:
„Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost projektu“ dozorová a poradenská činnost související se splněním podmínek
smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a Rozhodnutím, zejména v oblasti zabezpečení finanční udržitelnosti projektu po
ukončení realizace. Sjednaná cena dle smlouvy je 160.000 Kč bez DPH po dobu udržitelnosti projektu. RM pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Návrh zastupitele na zřízení venkovní posilovny
IDENTIFIKACE: Bc. Jiří Sláma předkládá RM k posouzení a schválení návrh vytvoření venkovní posilovny (tzv. workoutové
sportoviště). Podrobnosti viz příloha č. RM 313 - 3/6.
K ROZHODNUTÍ: Projednat návrh zastupitele pana Bc. Jiřího
Slámy a vedení města ve věci zřízení workoutového sportoviště v parku nad Sokolovnou.
ODŮVODNĚNÍ: Návrh byl
projednán se ST, MST a OMM - ti doporučují návrh schválit a akci realizovat v rámci činnosti TS. Potřebná realizační finanční
částka bude zapracována do rozpočtu TS.
PROJEDNÁNÍ: Velice obsáhlá diskuse radních k návrhu, k lokalitě, k
financování, k efektivitě takového zařízení a proč je to předkládáno takto mimořádně a zapracováno přímo do rozpočtu TS. K
projednání byl přizván ARCH. ST podrobně záměr odůvodnil.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 313- 13226/15,
(uložen úkol číslo 19448).
RM schvaluje návrh na zřízení venkovní posilovny v Jiráskových sadech u sokolovny ve znění přílohy č. RM 313 - 3/6. RM
ukládá TS zabezpečit realizaci návrhu v rámci vlastní činnosti a rozpočtu. RM ukládá ST informovat o tomto záměru na
rozpočtovém semináři.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.6.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

3.7 Dotaz radního Ing. Prouzy na aktuální stav ve věci vybudování samoobslužné myčky aut a
kontejnerové čerpací stanice v ul. Havlíčkova, k. ú. Krčín.
IDENTIFIKACE: Radní Ing. Martin Prouza se dotázal, jak to vypadá se záměrem fy Autovitamin Investment s. r. o., Praha, ve
věci vybudování samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice v ul. Havlíčkova, k. ú. Krčín.
PROJEDNÁNÍ:
OMM - stavební úřad přerušil řízení, investor od záměru neupustil a zpracovává další odborné posudky.
VYSVĚTLENÍ:
Ing. Martin Prouza, radní - Rada města
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3.8 Dotaz radního Ing. Prouzy na termín rekonstrukce ulice Náchodská
IDENTIFIKACE: Dále radní Ing. Prouza požádal vedoucí ORM o sdělení termínu zahájení rekonstrukce ulice Náchodská.
PROJEDNÁNÍ: ORM - předběžně cca měsíc březen 2015. Jakmile budeme mít další a přesnější informace, tak budeme
informovat zastupitele i veřejnost.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města
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OMM

4.1 Objekt č. p. 22 - Krčín "Stará škola"
(Int.: OMM/OSN/278)
IDENTIFIKACE: Jedná se o upozornění na stále se zhoršující stav objekt č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín, tzv. Stará škola.
OSN upozorňuje na stav střešního pláště a hromosvodní soustavy. Do objektu zatéká několika drobnými poruchami střešní
krytiny, hromosvodní soustava vykazuje mnoho závad a je doporučena k celkové rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že objekt č.
p. 22 je nevyužívaný a v této chvíli "zakonzervovaný", je otázkou zda na objektu provádět údržbu a opravy. Náklady na
provedení výše uvedených oprav odhadujeme na 30 tis. Kč. Objekt je prázdný a vyklizený od října 2010. Žádný smysluplný a
realizovatelný návrh na využití objektu nebyl dosud předložen. Objekt není památkově chráněn.
K ROZHODNUTÍ:
Provádět, či neprovádět opravy a údržbu objektu č. p. 22, Krčín.
ODŮVODNĚNÍ: OSN tento bod předkládá z důvodu
nutnosti plánování údržby a oprav na tomto objektu a také z důvodu přetrvávající nejasné budoucnosti domu. Vzhledem k
tomu, že ještě není známo nové využití nebo budoucnost objektu, domníváme se, že provádění větších oprav na objektu je
neekonomické. Druhá stránka věci je pak zabezpečení objektu. Když přihlédneme k tomu, že objekt č. p. 22 je zahrnut do
souhrnné pojistky nemovitého majetku, tak například při úderu bleskem a následném požáru, nedojde při neodpovídající
ochraně před bleskem k žádnému plnění ze strany pojišťovny. V této chvíli se jedná především o údržbu střešního pláště,
nadstřešních částí komínových těles, oplocení, hromosvodní soustavy a revizí hasícího přístroje (od ostatních energií je
objekt odpojen).
PROJEDNÁNÍ: Radní dlouze diskutovali o stavu objektu a minimální možnosti jeho využití bez zásadní
rekonstrukce. Nakonec se shodli, že je třeba skutečně již celou věc posunout dál a předložit variantní možnosti řešení a
souvisejících nákladů.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 313- 13227/15,
(uložen úkol číslo 19449).
RM ukládá OSN provádět na objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín nezbytnou údržbu pro zachování stávajícího stavu
objektu a jeho zabezpečení. O prováděné údržbě bude RM průběžně informována.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.2 Dohoda o ukončení nájmu bytové jednotky
(Int.: OMM/OSN/279)
IDENTIFIKACE: Nájemce bytu (pí D. M.) ukončila nájemní vztah výpovědí dne 15.12.2014. K ukončení nájemního vztahu
dochází ze strany nájemce ze zdravotních důvodů. Nájemce již není schopen bydlet v bytě bez péče druhé osoby. U bytu je
stanovena výpovědní lhůta na tři měsíce. Nájemce v bytě provedl v roce 1995 na vlastní náklady a souhlasem pronajímatele
plynofikaci a realizaci topného systému v celkových nákladech 48.775 Kč. Nájemce žádá o zkrácení tříměsíční výpovědní
lhůty na jeden měsíc (tzn. do dne 31.01.2015). V případě, že RM žádosti nájemce vyhoví, nebude požadovat zbytkovou
hodnotu provedeného technického zhodnocení (částku odhadujeme na cca 20.000 Kč). Měsíční nájem výše uvedené bytové
jednotky je 2.414 Kč, zkrácení výpovědní lhůty představuje částku dvou měsíčních nájmů, tzn. 4.828 Kč. V této chvíli je
bytová jednotka již vyklizena.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se žádostí o prominutí tříměsíční výpovědní lhůty, proti vzdání
se nároku na proplacení zbytkové hodnoty technického zhodnocení bytové jednotky.
ODŮVODNĚNÍ: V případě
vypořádání bychom museli nechat provést znalecký posudek a po té část technického zhodnocení proplatit. Dle názoru OSN
bychom se s náklady na proplacení nedostali níže, než je částka 2- měsíční nájmy (tj. 4.828 Kč). OSN dále plánuje
rekonstrukci el. instalace v celém bytě a zkrácením výpovědní lhůty bychom mohli na rekonstrukci začít pracovat dříve. OSN
doporučuje žádosti vyhovět.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 313- 13228/15,
(uložen úkol číslo 19450).
RM souhlasí se žádostí pí D. M., nájemkyně bytové jednotky, o zkrácení tříměsíční výpovědní lhůty a ukládá OSN s paní M.
uzavřít dohodu ve smyslu podané žádosti.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Žádost o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 03/2008/NB
(Int.: OMM/OSN/280)
IDENTIFIKACE: Centrum Najáda s. r. o. zastoupené pí Angelikou Novákovou žádá o změnu smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. 03/2008/NB (nebytové prostory v č. p. 415, ul. 28. října - Dům zdraví, bazén, sauna). Změna se týká snížení limitu
na provádění běžné údržby a drobných oprav z původní částky 15.000 Kč na částku 5.000 Kč.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlasit se změnou limitu pro drobnou údržbu a opravy věcně nevymezené, zakotvené v článku 7 odstavec 4 smlouvy o
nájmu nebytových prostor č. 03/2008/NB, z částky 15.000 Kč na 5.000 Kč vč. DPH.
ODŮVODNĚNÍ: Na základě jednání s
vedením města žádá Centrum Najáda s. r. o. o snížení limitu pro drobnou údržbu a běžné opravy, které nejsou věcně
vymezené, z původní částky 15.000 Kč na 5.000 Kč vč. DPH. Jedná se o povinnost zakotvenou v článku 7 odstavec 4
uvedené smlouvy. Při sjednávání smluv je obecně zakotven požadavek na údržbu a drobné úpravy v limitu 5.000 Kč, bez
věcného vymezení. Ve smlouvě č. 03/2008/NB jsou kromě limitu na opravy a údržbu věcně vymezeny oblasti a zařízení, u
kterých se údržba ze strany nájemce předpokládá bez jakýchkoliv finančních omezení. Z tohoto důvodu OSN doporučuje
žádosti vyhovět.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi bylo vysvětleno, že dosavadní úprava byla ve srovnání s jinými obdobnými
smlouvami o nájmu nestandardní. MST upozornil, že město v budoucnu čeká v souvislosti s DZ mnoho investičních výdajů.
Byla diskutována i otázka dalšího setrvání stávajícího nájemce.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 313- 13229/15
RM souhlasí se snížením limitu pro běžnou údržbu a drobné opravy věcně nevymezené, uvedeného v článku 7, odstavec 4,
smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 03/2008/NB, z částky 15.000 Kč na 5.000 Kč vč. DPH. RM ukládá OSN zpracovat ve
spolupráci s PRAV dodatek v duchu tohoto usnesení k výše uvedené smlouvě.
RM 313 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

16:00

V

OSKS

5.1 Zápis č. 54 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
IDENTIFIKACE: Dne 19.01.2015 se sešla ke svému prvnímu jednání v novém volebním období Školská rada při Základní
škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod. ŠR zvolila nového předsedu (PhDr. Zdeňka Kulhavá),
místopředsedu a zapisovatelku, projednala a schválila Jednací řád ŠR. Ředitel informoval ŠR o kontrole z Krajské hygienické
stanice - protokol o kontrole KHS - "ZŠ Komenského" je zařazen jako samostatný bod RM 313 - 5/2. Ředitel školy ŠR dále
informoval o jednáních týkajících se soutěže O pohár starosty města v plavání, ŠR doporučuje, aby soutěž byla zachována v
současné podobě, to znamená, aby se soutěže zúčastnily všechny ročníky ZŠ.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se
zápisem č. 54 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" ze dne 19.01.2015.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako
zřizovatele školských rad při základních školách.
Komentář OŠKS: Soutěž O pohár starosty města v plavání pořádá Centrum Najáda s.r.o., letos by měl proběhnout 4. ročník.
Uplynulé ročníky byly dvoukolové (podzimní kolo a jarní kolo), účastnily se všechny novoměstské základní školy, soutěžili
žáci všech ročníků. Na schůzce ředitelů škol s centrem Najáda s.r.o., která se uskutečnila 22.01.2015 bylo dohodnuto, že
letošní ročník bude pouze jednokolový (jarní kolo) a soutěžit budou opět všechny ročníky ZŠ. Po skončení 4. ročníku dojde k
vyhodnocení soutěže a rozhodne se o podobě dalšího ročníku. O výsledcích schůzky byla informována předsedkyně ŠR při
"ZŠ Komenského".
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 313- 13230/15
RM se seznámila se zápisem č. 54 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 313 - 5/1.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Protokol o kontrole KHS - "ZŠ Komenského"
IDENTIFIKACE: Dne 14.01.2015 provedla pracovnice Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (dále jen KHS)
kontrolu v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod. Předmětem kontroly bylo plnění povinností
stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Kontrolou byly
zjištěny dvě závady: 1/ Částečné poškození koberců ve školní družině, což může způsobovat zvýšenou prašnost ovzduší, 2/
Přetrvávající nevyhovující podmínky v tělocvičně. Písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků musí ředitel školy
předložit KHS do 28.02.2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Protokolem o kontrole KHS v "ZŠ Komenského".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Maur + Ing.
Neumann - dotaz směřoval k šancím na výstavbu nové tělocvičny. MST - odpověď - stále se hledá dotační titul - město samo
v této chvíli finance ve výši cca 27 mil. Kč na stavbu nemá.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení
školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 313- 13231/15
RM se seznámila s Protokolem o kontrole, kterou provedla dne 14.01.2015 pracovnice Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod. RM konstatuje, že město
Nové Město nad Metují podniká maximum pro to, aby hygienické požadavky na provoz tělocvičny v Základní škole Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, byly uvedeny do souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., § 7 ost. 1 a § 5
vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.3 Protokol o kontrole KHS - ZŠ a MŠ Krčín
IDENTIFIKACE: Dne 14.01.2015 provedla pracovnice Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (dále jen KHS)
kontrolu v Základní škole a Mateřské škole Krčín. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro zařízení pro
výchovu a vzdělávání zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Kontrolou byly zjištěna jedna závada: V
počítačové učebně nejsou výškově stavitelné židle. Odstranění zjištěného nedostatku bylo provedeno v průběhu kontroly - v
učebně jsou zajištěny výškově stavitelné židle dle individuálních potřeb žáka na daném pracovním místě. Písemnou zprávu o
odstranění zjištěných nedostatků nemusí ředitelka školy předkládat.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Protokolem o
kontrole KHS v ZŠ a MŠ Krčín.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 313- 13232/15
RM se seznámila s Protokolem o kontrole, kterou provedla dne 14.01.2015 pracovnice Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje v Základní škole a Mateřské škole Krčín a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy RM 313 5/3.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zápis č. 3 z jednání Dětského parlamentu
IDENTIFIKACE: Dne 08.01.2015 se sešel ke svému jednání Dětský parlament Nové Město nad Metují. Podněty ze školních
parlamentů: 1/ Bláto na parkovišti před tělocvičnou "ZŠ Malecí", které se potom roznáší po celé škole, byl vznesen návrh na
povrchovou úpravu - zásyp štěrkem (na žádost ředitelky školy byl požadavek na úpravu parkovací plochy před tělocvičnou
projednán v RM 312 - 3/18). 2/ Informace o možnosti pomoci klientům stacionáře NONA v soutěži Dreamcatcher
elektronickým hlasováním. 3/ Výzva pro členy DP - zjistit stav dětských hřišť ve městě - byl zadán úkol do příštího jednání
DP. V rámci diskuse si členové DP odsouhlasili přejmenování DP na "MIA parlament Nové Město nad Metují" (dále jen MIA
parlament) a zavedení facebookového profilu (uzavřená skupina), vyhlásili soutěž na logo MIA parlamentu a projednávali
program návštěvy DP z partnerského města Hilden. Na závěr byly zadány úkoly vyplývající s diskuse. Další jednání MIA
parlamentu se uskuteční 05.03.2015 v Klubu Mandl.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem č. 3 z jednání Dětského
parlamentu ze dne 08.01.2015.
PROJEDNÁNÍ: Radní se dotazovali, co znamená zkratka MIA - Mgr. Kupka přislíbil zjistit
a poslat radním informaci.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 313- 13233/15
RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Dětského parlamentu ze dne 08.01.2015 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy RM 313 - 5/4.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Darovací smlouva - paní S. M.
IDENTIFIKACE: Darovací smlouva mezi dárcem: paní S. M. a obdarovaným: město Nové Město nad Metují. Touto smlouvou
dárce daruje obdarovanému finanční dar ve znění přílohy č. RM 313 - 5/6, který bude zapracován do příspěvku na provoz
"ZŠ a MŠ Krčín" pro rok 2015 a v rámci tohoto příspěvku "ZŠ a MŠ Krčín" darovanou finanční částku poskytne.
K
ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zněním darovací smlouvy a přijetím daru.
ODŮVODNĚNÍ: Paní M. chtěla finanční dar
poukázat přímo na účet školy jako příspěvek na plat pedagogického asistenta. Po konzultaci s vedoucí oddělení primárního a
zájmového vzdělávání KÚ KHK a s PRAV je navrhován tento postup.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 313- 13234/15,
(uložen úkol číslo 19451).
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi dárcem: paní S. M. a obdarovaným: město Nové Město nad Metují a přijetí daru ve výši
17.000 Kč ve znění přílohy č. RM 313 - 5/5. RM ukládá zapracovat částku 17.000 Kč do příspěvku na provoz Základní školy a
Mateřské školy Krčín pro rok 2015.
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.6 Žádost o zapůjčení stanu - SK Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: SK Nové Město nad Metují žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení stanu, který využijí při realizaci
tradičního mezinárodního atletického mítinku "Velká cena Nového Města nad Metují" dne 25.07.2015. Areál se bude
připravovat v pátek 24.07.2015, případná zápůjčka stanu pořadateli vyřeší vybudování zázemí pro závodníky u umělého
trávníku, který bude sloužit jako rozcvičovací plocha.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zapůjčení stanu SK Nové Město
nad Metují na Velkou cenu Nového Města nad Metují.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že se jedná o
významnou sportovní akci celostátního významu, doporučujeme bezplatné zapůjčení stanu s tím, že v usnesení bude
uvedena částka, kterou město poskytuje SK jako nefinanční příspěvek (dle "Pravidel a podmínek pro používání městského
pódia" jsou náklady na postavení a převezení pódia vypočítány na 7.900 Kč) a SK uvede město jako partnera akce na všech
propagačních materiálech. V případě, že RM schválí zapůjčení stanu, bude nutné stan po akci rozebrat a postavit na náměstí
tak, aby se mohl uskutečnit tradiční nedělní promenádní koncert na Husově náměstí.
Vyjádření TS: Postavení stanu na stadionu není problém, horší situace bude v neděli s postavením na náměstí, kdy potřebuji
sedm lidí a vysokozdvižnou plošinu a je to ještě v době, kdy většina lidí čerpá dovolenou.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav
Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 313- 13235/15,
(uložen úkol číslo 19452).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení stanu Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na mezinárodní atletický mítink Velká
cena Nového Města nad Metují, který se uskuteční v sobotu 25.07.2015 na stadionu gen. Klapálka. Sportovní klub Nové
Město nad Metují bezplatným zapůjčením stanu obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 7.900
Kč. Sportovní klub Nové Město nad Metují uvede město Nové Město nad Metují jako partnera výše uvedené akce na všech
propagačních materiálech týkajících se této akce. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s odvozem, postavením a
úklidem stanu. Souhlas RM je podmíněn tím, že žadatel zajistí ve spolupráci s TS demontáž stanu tak, aby TS stan stihly
postavit na Husovo náměstí kde proběhne v neděli 26.07.2015 odpolední promenádní koncert.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Zápis č. 1 z jednání KKULT
IDENTIFIKACE: Dne 27.01.2015 se sešla ke svému jednání kulturní komise. KKULT projednala plán kulturních akcí na rok
2015 (viz samostatný bod RM 313 - 5/8), byla seznámena s přípravou oslav 70. výročí ukončení 2. světové války a s
přípravami výstavy a odhalení pamětní desky J. P. Straky (viz samostatný bod RM 313 - 5/9). KKULT byla seznámena s
edičním plánem MKN, zvláště bylo upozorněno na nové vydání knihy B. Dvořáčka - Pohledy do minulosti (viz samostatný bod
RM 313 - 5/10). KKULT doporučuje RM řešit místo na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí (viz samostatný bod RM
313 - 5/11). KKULT zadala svým členům úkoly na příští jednání - zajistit akce k oslavám 70. výročí ukončení 2. světové války,
zjistit podmínky případného prodeje obrazů Jaroslava City, navrhnout umělce na výstavu v roce 2016 v Hildenu.
K
ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem č. 1 z jednání kulturní komise.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí
odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 313- 13236/15
RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání kulturní komise a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 313 - 5/7.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.8 Plán kulturních akcí na rok 2015 - podnět KKULT
IDENTIFIKACE: RM uložila dne 08.12.2014 OŠKS usnesením č. RM 309 - 13098/14 projednat s MKN, MMUZ, MK a
zámkem jejich plán na pořádání kulturních akcí na rok 2015, tyto údaje pak zpracovat do souhrnného plánu, který bude
předložen k posouzení v KKULT a poté s doporučením do RM. Dne 27.01.2015 se sešla ke svému jednání kulturní komise.
KKULT projednala plán kulturních akcí na rok 2015 a doporučuje RM určit hlavní pořadatele významných akcí, na jejichž
zajištění se podílí více organizací. Jedná se o tyto akce: 1/ Brány města dokořán, 2/ Oslava Dne vítězství (70. výročí
ukončení 2. světové války), 3/ Smetanovské dny, 4/ Novoměstský hrnec smíchu, 5/ Dny evropského dědictví, 6/ Slavnostní
večer ke Dni vzniku československého státu. KKULT doporučuje určit jako hlavního pořadatele u všech výše uvedených akcí
Městský klub Nové Město nad Metují s výjimkou Dnů evropského dědictví, kde KKULT doporučuje jako hlavního pořadatele
určit Městské muzeum Nové Město nad Metují.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s plánem kulturních akcí na rok 2015 a
určit hlavního pořadatele u těch akcí, na jejichž pořádání se podílí více organizací.
PROJEDNÁNÍ: Dotazy Ing. Maura byly
zodpovězeny Mgr. Kupkou.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 313- 13237/15
RM se seznámila s plánem kulturních akcí na rok 2015 a bere tento plán na vědomí ve znění přílohy č. RM 313 - 5/8. U akcí,
na jejichž pořádání se podílí více organizací, určuje RM hlavního pořadatele takto: 1/ Brány města dokořán - hlavní pořadatel
Městský klub Nové Město nad Metují, 2/ Oslava Dne vítězství (70. výročí ukončení 2. světové války) - hlavní pořadatel
Městský klub Nové Město nad Metují, 3/ Smetanovské dny - hlavní pořadatel Městský klub Nové Město nad Metují, 4/
Novoměstský hrnec smíchu - hlavní pořadatel Městský klub Nové Město nad Metují, 5/ Dny evropského dědictví - hlavní
pořadatel Městské muzeum Nové Město nad Metují, 6/ Slavnostní večer ke Dni vzniku československého státu - hlavní
pořadatel Městský klub Nové Město nad Metují.
RM 313 Pověřuje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Koncert skupiny "Šanson, věc veřejná" - podnět KKULT
IDENTIFIKACE: Dne 27.01.2015 se sešla ke svému jednání kulturní komise. Mgr. Klofáč KKULT seznámil s vydáním knihy
Jan Petr Straka z Nedabylic. V rámci vydání knihy bude 05.03.2015 odhalena pamětní deska na Husově náměstí, v 17:00
hodin pak proběhne vernisáž výstavy k tomuto tématu v Městské galerii Zázvorka. Mgr. Klofáč dostal jedinečnou nabídku od
skupiny "Šanson, věc veřejná" na uspořádání koncertu v Novém Městě nad Metují dne 05.03.2015 od 18:00 hodin, což by
navazovalo na vernisáž výstavy. Skupina "Šanson věc veřejná" je volné seskupení autorů a interpretů šansonů, kteří
vystupují každých 14 dní v Praze v Paláci Straků z Nedabylic a jejich koncerty jsou vždy vyprodány. Koncert lze uspořádat v
sále ZUŠ, v případě velkého zájmu v Kině 70. Vzhledem k tomu, že se jedná o nabídku ojedinělého kulturního zážitku,
KKULT doporučuje RM schválit částku 10 tis. Kč do rozpočtu MK na technické a propagační zajištění akce.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat nabídku skupiny "Šanson, věc veřejná" na uspořádání koncertu v Novém Městě nad Metují a
zvážit navýšení rozpočtu MK o 10 tis. Kč na tuto akci.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OF: Doporučuji částku účelově nevázat,
ale zohlednit akci v rámci celkového příspěvku MK.
PROJEDNÁNÍ: Radní diskutovali o tom, zda je nutné takovéto aktivity
schvalovat jednotlivě, zda by to nemohl MK řešit v rámci peněz, které od města dostává. Navázala debata o systému
financování akcí pořádaných MK. Někteří radní upozorňovali na nevyrovnanost částek - např. na kulturu jde z města peněz
mnoho.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 313- 13238/15,
(uložen úkol číslo 19453).
RM souhlasí s uspořádáním koncertu skupiny "Šanson, věc veřejná" v Novém Městě nad Metují v rámci odhalení pamětní
desky Jana Petra Straky z Nedabylic a vernisáže výstavy Jan Petr Straka z Nedabylic dne 05.03.2015. RM schvaluje
příspěvek Městskému klubu Nové Město nad Metují na technické a propagační zajištění akce ve výši 10.000 Kč a ukládá OF
zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu města na rok 2015.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.3.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Vydání knihy Bohumila Dvořáčka - Pohledy do minulosti - podnět KKULT
IDENTIFIKACE: Dne 27.01.2015 se sešla ke svému jednání kulturní komise. KKULT doporučuje RM schválit ediční plán
MKN na rok 2015, ve kterém je zařazeno 3. vydání knihy Bohumila Dvořáčka - Pohledy do minulosti. Kniha je již od roku
2011 zcela vyprodána a je neustále žádána. Žádost o schválení edičního plánu MKN je zařazena jako samostatný bod RM
313 - 5/12.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s podnětem KKULT k vydání knihy Buhumila Dvořáčka - Pohledy do
minulosti.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 313- 13239/15
RM bere na vědomí podnět KKULT k vydání knihy Buhumila Dvořáčka - Pohledy do minulosti a konstatuje, že tuto záležitost
bude řešit v rámci schválení edičního plánu Městské knihovny Nové Město nad Metují, viz bod RM 313 - 5/12.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.11 Místo na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí - podnět KKULT
IDENTIFIKACE: Dne 27.01.2015 se sešla ke svému jednání kulturní komise. KKULT doporučuje RM řešit místo na
propagaci kulturních akcí na Husově náměstí v blízkosti pódia, jedná se zejména o letní měsíce.
K ROZHODNUTÍ:
Seznámit se s podnětem KKULT na vyřešení místa na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí.
VYSVĚTLENÍ: Mgr.
Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 313- 13240/15,
(uložen úkol číslo 19454).
RM se seznámila s podnětem KKULT na vyřešení místa na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí a ukládá OŠKS
projednat tuto záležitost s ARCH, OMM, a ředitelkou MK. Návrhy vzniklé z tohoto jednání předložit k posouzení KKULT, která
je poté předloží se svým doporučením do RM.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Ediční plán MKN na rok 2015
IDENTIFIKACE: Ředitel Městské knihovny Nové Město nad Metují předkládá Rmke schválení ediční plán na rok 2015. V
edičním plánu jsou tyto publikace: 1/ Bohumil Dvořáček - Pohledy do minulosti (3. vydání) - kniha je již od roku 2011 zcela
vyprodaná a je neustále žádaná, 2/ Bohumil Dvořáček - Někdy jsem se bavil já, někdy ti okolo… - autorem je bývalý
dlouholetý kronikář, který s humorným nadhledem glosuje svou pouť životem, 3/ Ing. Zdeněk Svoboda - Kapitoly skautingu v
Novém Městě nad Metují - dílo vyčerpávajícím způsobem dokumentuje vznik a vývoj skautingu v našem městě, 4/ Kolektiv
autorů - Sborník První světová válka - autoři popisují události První světové války ve vztahu novoměstskému regionu, 5/ Bc.
Lada Všetičková - Historie a současnost knihovny v Novém Městě nad Metují - publikace bude vydána u příležitosti pátého
výročí přestěhování MK do nové budovy a bude používána hlavně k prezentačním a propagačním účelům.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit ediční plán MKN na rok 2015.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení města
jako zřizovatele příspěvkových organizací.
PROJEDNÁNÍ: Mgr. Černý - upřesňující dotaz, jak ediční plány fungují?
OŠKS - jedná se o publikace, které bude MKN v průběhu roku vydávat. V rozpočtu mají na vydání publikací vyčleněnou
položku, knihy budou prodávat a tím se jim část nákladů vrátí.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 313- 13241/15
RM schvaluje ediční plán Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2015 ve znění přílohy RM 313 - 5/12.
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Žádost o souhlas zřizovatele s přenecháním prostor MKN do výpůjčky
IDENTIFIKACE: Ředitel Městské knihovny Nové Město nad Metují žádá v souladu s čl. VI, odst. 5, Zřizovací listiny
příspěvkové organizace města Městská knihovna Nové Město nad Metují, o souhlas s výpůjčkou půdních prostor v budově
MKN v Komenského ulici 30. Výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou a to ve prospěch Městského klubu v Novém Městě
nad Metují a Městského muzea Nové Město nad Metují.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s výpůjčkou půdních prostor
MKN.
ODŮVODNĚNÍ: Výpůjčka byla konzultována s PRAV. OŠKS doporučuje souhlasit s výpůjčkou.
VYSVĚTLENÍ:
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 313- 13242/15
RM souhlasí s výpůjčkou půdních prostor budovy Městské knihovny Nové Město nad Metují, Komenského 30 na dobu
neurčitou s účinností ode dne 01.01.2015 Městskému klubu Nové Město nad Metují a Městskému muzeu Nové Město nad
Metují.
RM 313 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.14 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant
IDENTIFIKACE: Ředitel MMUZ, p. Jiří Hladík, doručil dne 02.02.2015 žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant
na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti turistických informačních center. Celkové náklady projektu činí 89.000 Kč,
max. výše dotace je 70.000 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 313 - 5/14.
K ROZHODNUTÍ: Projednat + ne/souhlasit s
podáním žádosti o grant.
PROJEDNÁNÍ: Bližší komentář podal MST.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, radní Rada města
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 313- 13243/15,
(uložen úkol číslo 19455).
RM souhlasí s podáním žádosti o grant ve výši 89.000 Kč na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti turistických
informačních center (č. programu: 15CRG04) z dotačního programu Královéhradeckého kraje.
RM 313 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.15 Nové informace ve věci sbírky po zesnulém p. Martinkovi (viz podnět Ing. Jana Čopíka, Ph.D., na ZM)
IDENTIFIKACE: Vedoucí OŠKS sdělil nové informace ve věci sbírky fotografií po zesnulém p. Martinkovi.
K
ROZHODNUTÍ: Informace - na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: OŠKS - sbírka je dobře uložena, nehrozí bezprostřední
nebezpečí poškození. Paní M. souhlasí s vypracováním nového znaleckého posudku. Ing. Maur - máme zde A, chybí mu B,
tzn., co se se sbírkou zamýšlí - má MMUZ nějakou vizi o jejím využití, tzn., chce ji město? Ing. Prouza - netýká se to pouze
této sbírky, ale i více záležitostí - dle jeho názoru by se měla připravit koncepce činností MMUZ v těchto věcech - už k tomu
má delší dobu připomínky - MMUZ dělá veškerou možnou činnost jen ne tu muzejní, badatelskou apod. MST - koncepce
čiností MMUZ je mj. zařazena do jednání koncepční RM, která se bude konat dne 02.03.2015.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav
Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 313- 13244/15,
(uložen úkol číslo 19456).
RM byla seznámena s novými informacemi ve věci sbírky po zesnulém p. Martinkovi. RM souhlasí s tím, aby Městské
muzeum Nové Město nad Metují zajistilo vypracování odborného posudku kvality a hodnoty sbírky. RM ukládá řediteli MMUZ
předložit návrh na další postup ve věci sbírky k posouzení KKULT, která je poté předloží se svým doporučením do RM.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.1 Žádost MC Na zámečku o.p.s. o finanční podporu
IDENTIFIKACE: Ředitelka Mateřského centra Na zámečku o.p.s., Husovo nám. 1201, Nové Město nad Metují žádá RM o
poskytnutí části veřejné finanční podpory na rok 2015 ve výši cca 10.000 Kč. Důvodem žádosti je probíhající rekonstrukce
prostor, do kterých se bude organizace stěhovat.
K ROZHODNUTÍ: Posoudit žádost o poskytnutí veřejné finanční
podpory a doporučit ZM její projednání mimo zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města.
ODŮVODNĚNÍ: OF: V případě souhlasu RM doporučuji zahrnout příspěvek jako jmenovitou položku do návrhu rozpočtu
města.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se většina radních shodla v tom, že pokud se MC Na zámečku poskytnou peníze nyní,
tak při posuzování žádostí podaných v řádném termínu k tomu bude přihlédnuto.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí
odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 313- 13245/15,
(uložen úkol číslo 19457).
RM doporučuje ZM v mimořádném režimu mimo Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města schválit
veřejnou finanční podporu 10 tis. Kč společnosti Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., za účelem pokrytí nákladů spojených
s rekonstrukcí prostor, do kterých se bude společnost stěhovat.
RM 313 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočet sociálního fondu na rok 2015
IDENTIFIKACE: Rozpočet sociálního fondu je součástí rozpočtu města. Pravidelně je předkládán RM ke schválení.
Jednotlivé položky jsou pak zahrnuty do návrhu rozpočtu města (ve výdajích v § 6171 - správa) a schvalovány ZM v rámci
celkového rozpočtu. Po dohodě s odborovou organizací a na základě doporučení radních došlo v roce 2012 ke snížení
přídělu do sociálního fondu. S ohledem na preferenci příspěvku na stravování a na penzijní připojištění nebude v letošním
roce obdobně jako v roce 2014 poskytnuta žádná částka na osobní účty zaměstnanců.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
rozpočet SF.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 313- 13246/15,
(uložen úkol číslo 19458).
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2015 ve znění přílohy č. RM 313 - 6/2.
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Žádost "ZŠ Komenského" o zapůjčení pódia na akci "Rozloučení se školou"
IDENTIFIKACE: Spolek rodičů při ZŠ Komenského ve spolupráci s vedením školy "ZŠ Komenského" žádá RM o zapůjčení
pódia na akci "Rozloučení se školou". Jedná se o soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi zakončené diskotékou a uskuteční
se dne 29.06.2015 od 15:00 do 19:00 hodin. Instalace pódia by se tedy mohla zrealizovat ten samý den v dopoledních
hodinách. Žádost "ZŠ Komenského" viz příloha č. RM 313 - 6/3.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost "ZŠ Komenského" +
ne/souhlasit se zapůjčením pódia.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření vedoucího TS: Pro "ZŠ Komenského" stavíme pódium každý
rok, předpokládám, že RM vyhoví, proto nezbývá, než souhlasit.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor
finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 313- 13247/15,
(uložen úkol číslo 19459).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením pódia na akci "Rozloučení se školou" dne 29.06.2015 od 15:00 do 19:00 hodin. RM
ukládá TS zajistit převoz, postavení a následný úklid pódia na tuto akci.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 29.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.1 Zápis z jednání sociálně-rozmisťovací komise ze dne 23.01.2015
IDENTIFIKACE: RM je předložen zápis č. 35B z jednání sociálně-rozmisťovací komise dne 23.01.2015 ve znění přílohy č.
RM 313 - 7/1.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí zápis o obsazení jednoho místa v nájemním domě s pečovatelskou
službou Českých bratří 1145 MSSS Oáza.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 313- 13248/15
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v nájemním domě s pečovatelskou službou Českých bratří 1145 MSSS Oáza
ve znění přílohy č. RM 313 - 7/1.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Výměna člena v komisi sociálně-rozmisťovací
IDENTIFIKACE: Paní Bc. Magdaleně Švábové skončil pracovní poměr v MSSS Oáza a po mateřské dovolené nastoupila
zpátky do MSSS Oáza sociální pracovnice paní Mgr. Jana Balcarová. Vzhledem k výše uvedenému je potřeba výměna členů
v komisi sociálně-rozmisťovací.
K ROZHODNUTÍ: Ukončit jmenování paní Bc. Magdaleně Švábové a jmenovat paní Mgr.
Janu Balcarovou.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 313- 13249/15,
(uložen úkol číslo 19460).
RM ruší jmenování členky komise sociálně-rozmisťovací paní Bc. Magdaleny Švábové a jmenuje novou členku této komise
paní Mgr. Janu Balcarovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
RM 313 Jmenuje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Smlouva o poskytování technické podpory k programovému vybavení STIS a Projekty
IDENTIFIKACE: Firma FONS s.r.o., Tolarova 568, 533 51 Pardubice - Rosice, bude zajišťovat technickou podporu k
aplikacím STIS a Projekty. Tato činnost musí být z důvodu zachování bezpečnosti provozu a zajištění životního cyklu aplikací
podchycena smluvně, smlouvou o poskytování technické podpory, která kromě klasické podpory technického rázu zajistí i
přístup k bezplatnému legislativnímu update.
K ROZHODNUTÍ: Schválit smlouvu o poskytování technické podpory k
programovému vybavení STIS a Projekty.
ODŮVODNĚNÍ: Zabezpečení dlouhodobého a stabilního provozu klíčových
aplikací STIS a Projekty musí být zajištěno smluvně smlouvou o poskytování technické podpory.
PROJEDNÁNÍ: Dotaz
Ing. Neumanna zodpověděl TAJ + doplnil MST o informaci k modulu Projekty - bude to regulerní složka v PC - u každého
projektu bude možno zjistit jeho náročnost, jak dlouho na to je potřeba přípravy, kolik Kč je na to potřeba, bude to
kontrolovatelné, tisknutelné, bude přehled o tom, jak se finance města čerpají a jak je kapacitně vytížen OMM.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 313- 13250/15,
(uložen úkol číslo 19461).
RM schvaluje smlouvu o poskytování technické podpory k programovému vybavení STIS a Projekty, s firmou FONS s.r.o.,
Tolarova 568, 533 51 Pardubice - Rosice, IČO: 63217414, DIČ: CZ63217414, ve znění přílohy č. RM 313 - 7/3 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 4.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
IDENTIFIKACE: Spolek Lungta oznamuje a žádá o opětovné připojení se města k akci "Vlajka pro Tibet", kterým se dne
10.03.2015 připomene 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase - viz příloha č. RM 313 - 7/4.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat žádost Spolku Lungta, popř. souhlasit či nesouhlasit s připojením se k akci "Vlajka pro Tibet".
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 313- 13251/15,
(uložen úkol číslo 19462).
RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne 10.03.2015 a ukládá OSÚ
zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.3.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.5 Aktualizace příloh k Organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: RM dne 13.10.2014 schválila svým usnesením č. RM 305/12940/14 aktualizaci Organizačního řádu
Městského úřadu Nové Město nad Metují a jeho příloh. RM jsou předkládány aktualizace přílohy č. 2 - určení osob
oprávněných činit úkony Městského úřadu Nové Město nad Metují v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
příloha č. 4 - seznam osob pověřených zastupováním příslušného vedoucího odboru.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
aktualizaci příloh k Organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník
MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 313- 13252/15
RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují, konkrétně přílohy č. 2 - určení osob
oprávněných činit úkony Městského úřadu Nové Město nad Metují v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
přílohy č. 4 - seznam osob pověřených zastupováním příslušného vedoucího odboru, ve znění přílohy č. RM 313 - 7/5.
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Opakované uzavření smlouvy - Intergram - smlouva na období 2015 - 2017
IDENTIFIKACE: Hromadná licenční smlouva s kolektivním správcem Intergram opravňující užít zveřejněné záznamy výkonů
umělců ve veřejné produkci dle článku I smlouvy - viz příloha č. RM 313 - 7/6.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Licenční
hromadnou smlouvu na období 2015 - 2017 s Intergram (Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a
zvukově obrazových záznamů, z. s.).
ODŮVODNĚNÍ: Pro legální (tj. bez porušení autorských práv a v souladu se
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání hudební produkce v městském rozhlase musí být mj. uzavřena
smlouva s Intergram (zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů). Smlouva je letos
nově uzavírána nikoli na rok, ale na období 2015 - 2017 (viz článek VI smlouvy). Poplatky jsou vyčísleny pro rok 2015, další
rok budou znovu vyčísleny podle platného sazebníku.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Maur - upozornil na nález ÚS v této oblasti. TAJ
přislíbil prověřit, zda to může mít vliv na smluvní vztahy s agenturami ochrany autorských práv.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 313- 13253/15,
(uložen úkol číslo 19463).
RM schvaluje Licenční hromadnou smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Nezávislou společností výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. (Intergram), Klimentská 1207/10, 110 00 Praha, na
oprávnění užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců a další zvukové záznamy jako upoutávky při vysílání
městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 313 - 7/6 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Úprava ceny inzerce v Novoměstském zpravodaji
IDENTIFIKACE: V roce 2012 došlo k úpravě cen za inzerci v Novoměstském zpravodaji (dále jen "NZ"), cena byla zvýšena z
10 Kč na 12 Kč za cm2 inzertní plochy. Důvodem tehdy byl přetlak inzerentů a omezený prostor vyhrazený pro reklamu. V
současné době je situace naprosto odlišná, došlo ke zvýšení počtu stran NZ z původních 16 (2012) na 24, počet inzerentů
významně poklesl a nadále klesá. Příjmy z inzerce jsou hlavní příjmovou položkou NZ.
K ROZHODNUTÍ: Projednat +
ne/souhlasit s úpravou cen inzerce v NZ.
ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k trvale klesajícímu zájmu inzerentů o inzerci v NZ je
doporučeno snížit ceny inzerce
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 313- 13254/15,
(uložen úkol číslo 19464).
RM souhlasí s úpravou cen inzerce v Novoměstském zpravodaji na úroveň před posledním zdražením, a to 10 Kč/cm2 +
DPH. Úprava cen začne platit od č. 4/2015. RM zároveň ukládá MST vypracovat motivační systém množstevních slev a
zajistit informovanost o možnosti reklamy mezi možnými zákazníky.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.8 Zápis z jednání partnerského výboru ze dne 26.01.2015
IDENTIFIKACE: RM je předložen zápis z 21. zasedání partnerského výboru ze dne 26.01.2015 - viz příloha č. RM 313 7/8.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí zápis ze zasedání partnerského výboru.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda,
MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 313- 13255/15
RM bere na vědomí zápis z 21. zasedání partnerského výboru ze dne 26.01.2015 ve znění přílohy č. RM 313 - 7/8.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností interního auditora v roce 2014
IDENTIFIKACE: Ing. Vratislav Fröde, interní auditor, předkládá RM za předchozí interní auditorku paní Ing. Jiřinu
Steinhauserovou Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností interního auditora v roce 2014 - viz
příloha č. RM 313 - 7/9.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších
činností interního auditora v roce 2014.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 313- 13256/15
RM bere na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností interního auditora v roce 2014 ve
znění přílohy č. RM 313 - 7/9.
RM 313 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Smlouva na dodávky tepla pro náměstí Republiky č. p. 6 a DPS
IDENTIFIKACE: Vstupní cena do kalkulace za komoditu zemního plynu vychází z veřejné zakázky, kterou PNT realizovalo
jako centrální zadavatel pro město.
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit Kupní smlouvu č. 42/15 o dodávce a odběru tepelné
energie.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 313- 13257/15,
(uložen úkol číslo 19465).
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 42/15 o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 6 (budova Radnice) a č. p. 1145 (Dům s
pečovatelskou službou) mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První novoměstskou teplárenskou s. r. o.,
IČO: 27471454. Obsahem je stanovení ceny tepla pro rok 2015 a stanovení platebního kalendáře záloh na dodávky tepelné
energie pro rok 2015 ve znění přílohy č. RM 313 - 7/10 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
RM 313 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Oznámení veřejné akce - tradiční masopustní průvod městem
IDENTIFIKACE: Pan Jiří Hladík, za pořadatele průvodu (SK Krčínský prak, o. s.) oznamuje datum konání veřejné akce, tzn.,
že v úterý 17.02.2015 se uskuteční tradiční masopustní průvod Novým Městem nad Metují. Průvod vyjde od sídla firmy
Instalatérství Cvejn v domě č. p. 9 na Žižkově náměstí v Krčíně. Masky za doprovodu dechové hudby dojdou do ulice 1. máje
k bývalé restauraci Bohemia (U Vychcánka) č. p. 182. Z parkoviště u bývalé restaurace budou masky s hudbou přepraveny
na náměstí Republiky, ze kterého se bude průvod vracet do Krčína a bude procházet následujícími ulicemi a náměstími:
Komenského, Nádražní, Gen. Klapálka, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská, U Zvonice, U Letiště, Na Kopci, Husitská,
Žižkovo náměstí, kde bude průvod zakončen. Začátek ve 12:00 hodin na Žižkově náměstí, předpokládané ukončení v 18:00
hodin tamtéž. Po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. Předpokládaný počet účastníků 40.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí oznámení SK Krčínský prak o. s.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský
úřad
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 313- 13258/15,
(uložen úkol číslo 19466).
RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak o. s. o konání masopustního průvodu Novým Městem nad Metují (ze Žižkova
náměstí v Krčíně směrem na náměstí Republiky a zpět), v úterý 17.02.2015 od 12:00 hodin do cca 18:00 hodin s tím, že po
celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. RM ukládá ST zajistit nezbytnou součinnost MP.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 17.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.12 Redakční rada Novoměstského zpravodaje
IDENTIFIKACE: Redakční rada Novoměstského zpravodaje je schvalována RM. Je třeba aktualizovat či potvrdit její
obsazení.
PROJEDNÁNÍ: MST - navrhuje ponechat členy tak, jak jsou navrženi. Ing. Prouza - navrhl doplnit do Redakční
rady Novoměstského zpravodaje novou členku, a to Bc. Lucii Koudelkovou - je studentkou VŠ a tato činnost ji baví - s
návrhem Bc. Lucie Koudelková předem souhlasila.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 313- 13259/15,
(uložen úkol číslo 19467).
RM potvrzuje stávající složení Redakční rady Novoměstského zpravodaje a dále jmenuje novou členku Redakční rady
Novoměstského zpravodaje: Bc. Lucii Koudelkovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.13 Informace o termínu konání mimořádné RM
IDENTIFIKACE: Jako každý rok potřebuje vedoucí OF svolat mimořádnou RM před konáním rozpočtového ZM, kdy je třeba
schválit podobu rozpočtu, který bude na 15 dní vyvěšen na ÚD.
K ROZHODNUTÍ: Informace - na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: OF - termín konání mimořádné RM musí být v pondělí 09.02.2015. Radní se dohodli na začátku jednání od
17:00 hodin.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční

7.14 Doplnění nových členů do komisí RM
IDENTIFIKACE: Radní Ing. Martin Prouza navrhl doplnit komisi kulturní o p. Miloslava Vondřejce a paní Marii Petruželkovou
požádal doplnit jako členku SPOZ.
ODŮVODNĚNÍ: Navrhovaní členové byli kontaktováni a s návrhem (členstvím)
souhlasí.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 313- 13260/15,
(uložen úkol číslo 19468).
RM jmenuje novým členem komise kulturní: p. Miloslava Vondřejce. RM jmenuje novou členku Sboru pro občanské
záležitosti: paní Marii Petruželkovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety.
RM 313 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.15 Podnět radního Ing. Neumanna - díra v chodníku v ul. Nádražní
IDENTIFIKACE: Ing. Petr Neumann - upozornil na značnou díru v chodníku v ul. Nádražní, na rohu u tělocvičny. Jde o díru
vymletou stékající vodou při deštích.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - záležitost bude vyřešena operativně a RM bude předána
zpětná zpráva.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Petr Neumann, radní - Rada města
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 313:

17:33

Příští porada bude: RM 314, 9.2.2015, kancelář starosty od 17:00:00

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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