Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 346 (ve volebním období 40. zasedání) ze dne: 25.4.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 346 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:31
místostarosta (Město)
13:00
15:31
radní (Rada města)
13:00
15:31
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:31
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:31
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:31
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:31
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:06
13:19
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:33
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:21
14:28
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:32
14:59
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 346 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 346 (ve volebním období 40. zasedání) ze dne: 25.4.2016
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
13:05
13:30
14:10
14:45
15:15
15:30

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 346 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:31
místostarosta (Město)
13:00
15:31
radní (Rada města)
13:00
15:31
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:31
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:31
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:31
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:31
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:06
13:19
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:33
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:21
14:28
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:32
14:59
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 346 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 345) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 345 ze dne 11.4.2016 :

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

STIS
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Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

Provede: OMM = Odbor majetku města
RM 107- 3665/07
Odpovídá
(Garant)
: ST
6 834

Termín: 31.8.2007

, výchozí: 30.6.2007

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: Q (Čtvrtletně)

Věc:
ŘSD a SÚS - informace z jednání
Usneseni:: RM ukládá OMP zpracovat přehled vlastníků pozemků podél komunikace mezi Spy a Krčínem a mezi mostem u
Stavostroje a Vrchovinami a předběžně zjistit i možnost odkoupení a ceny nezbytného pruhu pozemků podél těchto
Plnění:
komunikací, což by ve svém důsledku umožnilo jednodušší prosazení rekonstrukce těchto komunikací a zajištění jejich
dostatečné průjezdnosti a případné realizace cyklostezky podél komunikace.
Částečně splněno i realizováno, čeká se na finance - v této podobě vyřadit. RM 346 schválen nový režim kontroly
plnění úkolu na: Stanovil Taj - Revize.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka: Stanovil Taj - Revize.
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 4.7.2016 , výchozí: 18.3.2013
RM 262- 11147/13
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
17 290
Věc:
Plnění usnesení č. RM 259 - 11073/13 - Vlastnictví a využití pozemků a objektů v části areálu bývalých kasáren,
Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti ST, MST, OMM, OMP, městského architekta a arch. Kaplana o možnostech
využití pozemků a objektů v části areálu bývalých kasáren, které jsou ve vlastnictví kraje a o které nemá SPŠ,SOŠ a
Plnění:
SOU Nové Město nad Metují zájem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 346 schválen nový termín: 4.7.2016 (Čekáme na majetkoprávní vyřešení
pozemků v Náchodské ulici po rekonstrukci komunikace a vybudování cyklochodníku. Po dokončení zápisu
geometrických plánů na obě akce budeme moci zmapovat pozemky k případné směně s KHK.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 30.11.2013
RM 280- 11862/13
Odpovídá (Garant) : MST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
17 975
Věc:
Monitoring skal u Zázvorky
Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Splněno. ŘSD ČR se nebude nijak podílet na spolufinancování monitoringu skal pod Zázvorkou.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 6.6.2016 , výchozí: 12.12.2013
RM 282- 11955/13
Odpovídá
(Garant)
:
MST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
18 062
Věc:
Usnesení KREG č. 10/2013 - revokace usnesení ZM
Usneseni:: RM ukládá OMM zadat úkol pro zpracovatele nového RP MPR, který by měl předložit návrh řešení, které zabrání
prostupům chodců z krajních oblouků u ZUŠ do komunikace s tím, že by to mělo být řešení, které odsouhlasí
Plnění:
památkáři. Do předložení návrhu dojde k přesunu dřevěných květináčů tak, aby nebylo možné projít z krajního oblouku
a z konce podloubí u ZUŠ.
Proběhlo veřejné projednání s dotčenými orgány, dne 08.04.2016. Termín pro podání připomínek a námitek je do dne
09.05.2016. Město zpracovává své připomínky, které budou před podáním projednány s vedením města. Zadání
uvedené v usnesení bylo zpracovateli zadáno. RP však dle požadavků pořizovatele se však musí řešit obecně, toto
obecné řešení předložený návrh obsahuje. Konkrétní návrh na zabránění prostupů chodců z krajních oblouků u ZUŠ
do komunikace se v RP objevit nemůže. RM 346 schválen nový termín: 6.6.2016 (Probíhá projednávání RP MPR, po
úpravě RP MPR po připomínkách DO, které se mohou podávat do dne 09.05.2016, bude vypsáno veřejné projednání,
předpoklad cca v září 2016.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 10.10.2016 , výchozí: 31.3.2014
RM 285- 12086/14
Odpovídá
(Garant)
:
MST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
18 195
Věc:
Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013
Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve znění přílohy č. RM 285 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM zvát ARCH na jednání týkající se obnovy
Plnění:
památek ve městě, zejména pak v Městské památkové rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k
dohledu na citlivý přístup k dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 346 schválen nový termín: 10.10.2016 (Průběžně probíhá.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.8.2016 , výchozí: 31.8.2015
RM 324- 13722/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 061
Věc:
Obec Nahořany - účelová dotace městu - autobusová zastávka Na Strážnici
Usneseni:: RM ukládá OMM smluvně zajistit částečné umístění stavby autobusové zastávce v Krčíně - Na Strážnici na
soukromém pozemku p. p. č. 666/1 v k. ú. Krčín. Dále RM ukládá OMM zahájit kroky k zajištění územního souhlasu
Plnění:
této autobusové zastávky. RM ukládá OMM zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016 a dále ukládá
OMM ve spolupráci s OF podat po schválení rozpočtu na rok 2016 žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
RM ukládá předložit celou záležitost ke schválení v ZM, které se koná dne 10.09.2015.
Smlouva na zajištění umístění autobusové zastávky na pozemku Ing. arch. Davidové je podepsána. Je požádáno o
územní souhlas. Potřebná finanční částka je v rozpočtu na rok 2016 schválena. Žádost o účelovou dotaci na obec
Nahořany bude podána. RM 346 schválen nový termín: 29.8.2016 (Průběžně připravováno a plněno.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 330- 13987/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 293
Věc:
Stav příprav pamětních desek J. Johna a T. Böhma - podnět KKULT
Usneseni:: RM se seznámila se stavem příprav pamětních desek spisovatele Jaromíra Johna a továrníka a vydavatele Teodora
Böhma. RM ukládá OŠKS nadále sledovat stav příprav výše uvedených pamětních desek a po projednání v KKULT
Plnění:
pravidelně informovat RM o aktuálním stavu.
Průběžně plněno, na každém jednání KKULT se stav příprav pamětních desek spisovatele Jaromíra Johna a továrníka
a vydavatele Teodora Böhma projednává, zápisy jsou předkládány do RM.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 332- 14079/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 435
Věc:
Usnesení Regenerační komise č. 8/2015 - pokácení náletu a vzrostlých stromů na pozemcích města v zámecké
Usneseni:: RM ukládá OMM posoudit ve spolupráci s ARCH, TS a OŽP možnost dalšího kácení náletů a vzrostlých stromů na
pozemcích města v zámeckém valu.
Plnění:
Splněno - posouzeno a pokáceno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 339- 14371/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 761
Věc:
Žádost o výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Usneseni:: RM projednala žádost JSDH a schvaluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, týkající se
zadání opravy hasičského žebříku bez konání výběrového řízení, firmě Jaroslav Urban, revize hasičských žebříků,
Plnění:
Starý Jičín, IČO: 18075304, sídlo: Starý Jičín 55, za předpokládanou cenu 200.000 - 250.000 Kč.
Dle sdělení velitele oprava proběhla, čeká na doručení faktury, částka by neměla přesáhnout položku schválenou v
rozpočtu.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Provede: MP = Městská policie
RM 340- 14421/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
20 823

Termín: 25.4.2016

, výchozí: 25.4.2016

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

Věc:
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti MP v obci Přibyslav
Usneseni:: RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Přibyslav, na jejímž základě bude
Městská policie Nové Město nad Metují na území obce Přibyslav zajišťovat ve smlouvě sjednané činnosti, ve znění
Plnění:
přílohy č. RM 340 - 7/9.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 341- 14460/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 865
Věc:
Žádost MK o zapůjčení pódia - Brány města dokořán
Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia a koberce městskému klubu v Novém Městě nad Metují
na akci "Brány města dokořán", která se uskuteční na Husově náměstí v sobotu 23.04.2016. RM ukládá TS zajistit
Plnění:
technickou výpomoc s postavením a úklidem pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a
rozmístěním odpadkových košů. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
Splněno, akce proběhla.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 342- 14494/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 907
Věc:
Návrh barevného řešení fasády u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka
Usneseni:: RM schvaluje barevné řešení fasády u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují dle předložené
varianty "G", ve znění přílohy č. RM 342 - 2/6. RM ukládá OMM schválenou variantu "G" nechat zapracovat do PD Plnění:
zateplení BD č. p. 44 - 47, T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 343- 14502/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 951
Věc:
Smlouva o zřízení věcného břemene pro VO a MR
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku p. p. č. 2069/4
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, vedeného na LV č. 4444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
Plnění:
České republiky, s příslušností hospodařit zapsanou na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha - Nusle, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2040-565/2015 ze dne 22.12.2015, a to v délce 19 m v km
126,705 silnice I/14.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 26.9.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 343- 14503/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 952
Věc:
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro N-SYS s.r.o.
Usneseni:: RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a vést na pozemcích města p. p. č. 617/1,
druh pozemku ostatní plocha - zeleň, a p. p. č. 619/16, ostatní plocha - komunikace, vše v k. ú. a obci Nové Město nad
Plnění:
Metují, zapsaných na LV č. 10001 vedeném na KÚ pro KHK, KP Náchod, síť elektronických komunikací, provozovat ji,
opravovat ji a udržovat ji, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/m2 zatíženého pozemku, a to v
rozsahu 73,69 m2, který byl stanoven geometrickým plánem č. 2022-11/2015, tj. za celkovou částku 14.738 Kč + DPH
v zákonné výši s tím, že žadatel uhradí návrh na vklad do KN.
Žádost o změnu termínu plnění. RM 346 schválen nový termín: 26.9.2016 (Žadatel neposlat městu smlouvu k
podpisu.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 343- 14509/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 957
Věc:
Sdělení pí Z. k zasedání ZM č. 112/2016 a seznámení RM s Pravidly užívání věcného břemene
Usneseni:: RM bere na vědomí sdělení pí Z. a odpověď ST na toto sdělení ve znění přílohy č. RM 343 - 7/10. RM zároveň
potvrzuje, že všichni zastupitelé byli seznámeni na řádném veřejném zasedání ZM č. 112 se sdělením pí Z. ze dne
Plnění:
16.02.2016. RM ukládá OMM informovat ZM na nejbližším zasedání ZM č. 113 o sdělení pí Z. ze dne 07.03.2016 č. j.:
NMNM/2841/2016/OMP/Sul a odpovědi ST na toto sdělení. Dále RM bere na vědomí Pravidla užívání věcného
břemene k pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, která byla dne 09.03.2016 podepsána 4/5 povinných
z věcného břemene (spoluvlastníků) a skutečnost, že pozemek p. p. č. 304/2 byl téhož dne městu předán. RM zároveň
revokuje svoje usnesení č. RM 341-14429/16 ze dne 15.02.2016, kterým bylo uloženo podat žalobu na vymožení práv
z věcného břemene s tím, že tuto žalobu není již třeba podávat.
Splněno - viz ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14523/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 969
Věc:
VŘ - „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z
veřejné zakázky „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“ firmy
Plnění:
Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 Strmilov a MAUSTR PLUS s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice
3.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové
Město nad Metují“ firmě PETR ČÁP, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za celkovou nabídkovou cenu 1.089.832 Kč vč.
DPH, z čehož v roce 2016 bude realizována pouze 1. část této veřejné zakázky, a to obnova fasády č. p. 1210 za
487.832 Kč vč. DPH, 2. část - obnova městského opevnění - věže Zázvorky za 602.000 Kč vč. DPH bude realizována v
roce 2017, v případě schválení ZM. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 100 tis. Kč z org. 1662 Program
regenerace - městské opevnění JV II. etapa na org. 1713 Program regenerace - dům č. p. 1210 a věž Zázvorka obnova obv. pláště. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PETR
ČÁP, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, SOD je podepsána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14524/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 970
Věc:
VŘ - „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z
veřejné zakázky „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“ firmu MAUSTR PLUS
Plnění:
s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice 3.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“
firmě ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 489.394 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice
129, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, SOD je podepsána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 343- 14525/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 971
Věc:
Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín
Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí nové skutečnosti v projektu Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín. RM
souhlasí s tím, že nebude uzavřena příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy programu IROP a
Plnění:
Smlouvy o dílo na zpracování Studie proveditelnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společnosti CEP a.s.,
Hradec Králové. RM souhlasí s odstoupením od Smlouvy o dílo na zpracování "PD - Cyklostezka Nové Město nad
Metují - Krčín" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové. RM s ohledem
na problematické projednání navržené trasy (obě varianty) na Oddělení životního prostřední MěÚ, doporučuje ZM
schválit, aby se akce "Cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD" nerealizovala.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 343- 14527/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 972
Věc:
Návrh vnější podoby Kina 70 a jeho okolí - prezentace
Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí návrh vnější podoby Kina 70 a jeho okolí zpracovaný ARCH. RM ukládá OMM
předložit upravenou prezentaci do programu ZM č. 113.
Plnění:
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14542/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 983
Věc:
Podnět radního Ing. Prouzy ve věci ul. Pod Lipami
Usneseni:: RM ukládá OMM připravit ve spolupráci s OŽP a s pí E. Kupkovou informativní článek do Novoměstského zpravodaje a
příp. i na webové stránky města Nové Město nad Metují, ve kterém budou vysvětleny veřejnosti důvody, které vedly k
Plnění:
vytvoření výřezů kolem stromů v novém asfaltovém povrchu v ul. Pod Lipami s tím, že šlo o neopominutelnou
podmínku OŽP, bez jejíhož splnění by nebyla realizace akce možná.
Projednáno na RM 345 s novým usnesením č. RM 345-14669/16.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 24.4.2016 , výchozí: 24.4.2016
RM 343- 14547/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 988
Věc:
Žádost SVJ Na Bořetíně 727 a 728 o výstavbu ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730 (Viz RM 3
Usneseni:: RM po vyhodnocení dosavadního stavu a účelu užívání hřiště v sousedství č. p. 727-730 nepředpokládá, že by město
zajišťovalo výstavbu nějakého speciálního plotu či sítě, která by měla chránit fasádu na boku domu SVJ, která ke hřišti
Plnění:
přiléhá.
Vyřízeno.
Závěr:
Int: OSN/413
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14555/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 996
Věc:
VŘ - "Stavební úpravy č. p. 36 - II. etapa"
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy č. p. 36 - II. etapa“ firmě MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244,
Plnění:
547 01 Náchod, IČO: 28820266, za nabídkovou cenu 199.830,90 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO: 28820266,
ve znění přílohy č. RM 343 - 4/13 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/421
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 343- 14582/16
Odpovídá (Garant) : TAJ
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 999
Věc:
Zápis č. 4 ze zasedání MIA parlamentu - další podněty
Usneseni:: RM ukládá TAJ zajistit zpracování stanovisek odborných útvarů MěÚ k podnětům vzneseným MIA parlamentem v
rámci zápisu č. 4, a to v oblastech, které jsou v kompetenci města. Tato stanoviska k jednotlivým podnětům pak předat
Plnění:
RM k dalšímu postupu.
K podnětům:
Podpora spolku NERCO - ST se zúčastnil na dalším jednání MIA parlamentu - bylo domluveno, že prostor pro
sportoviště si zástupci spolku vytipují sami a že budou iniciovat schůzku na radnici.
Opravy chodníků Johnova a U Luštince - opravy probíhají dle plánu a kapacit TS - je třeba přesněji specifikovat
konkrétní části chodníků. Vytvoření hřiště s prvky vhodnými pro starší děti - hřiště poblíž školy v Krčíně - částečně
bude řešeno na velkém hřišti na Malecí a budoucí řešení by mělo být i v rámci revitalizace a rozšíření hřiště v
Krčínském parku - viz návrh pí S.
Jednání OŠKS, MP a ředitelé škol - kouření poblíž "ZŠ Malecí" - schůzka se uskutečnila - byl dohodnut intenzivnější
dohled MP a dále preventivní působení na žáky střední školy.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OF = Odbor finanční
RM 343- 14583/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
21 000

Termín: 21.4.2016

, výchozí: 21.4.2016

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

Věc:
Lesní hospodářské osnovy - RO
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit RO - zpracování Lesních hospodářských osnov ve výši 186 tis. Kč. Toto navýšení bude
kryto přesunem z § 6409 - rezervy na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Bylo projednáno na ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OF = Odbor finanční
RM 343- 14585/16
Odpovídá (Garant) : ST
21 001

Termín: 15.4.2016

, výchozí: 15.4.2016

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

Věc:
Vyřazení majetku
Usneseni:: RM schvaluje způsob likvidace, převodu a prodeje majetku v MŠ Rašínova 600, DDM Stonožka a MSSS Oáza ve
znění přílohy č. RM 343 - 6/3.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OF = Odbor finanční
RM 343- 14586/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
21 002

Termín: 21.4.2016

, výchozí: 21.4.2016

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

Věc:
Žádost TJ Sokol Krčín o opravu fasády sokolovny v Krčíně vč. zateplení a klempířských prací
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku (dotace) TJ Sokol Krčín ve výši 100.000 Kč Kč na opravu
fasády sokolovny v Krčíně vč. zateplení a klempířských prací. RM doporučuje ZM schválit RO - dotace TJ Sokol Krčín Plnění:
fasáda a klempířské prvky ve výši 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje (10 tis. Kč) a § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací (90 tis. Kč).
Bylo projednáno na ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSV = Odbor sociálních věcí
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 343- 14594/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 005
Věc:
Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na sociální služby
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč) a
vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000 Kč) na sociální služby, ve znění
Plnění:
přílohy č. RM 343 - 7/8.
Bereme na vědomí - schváleno v ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14609/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 008
Věc:
Odstranění příčin zatékání do objektů na Husově náměstí - Informace o 3. etapě - provedené vrty
Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o provedeném opatření č. III. - fáze A, týkající se odstranění příčin
zatékání do objektů na Husově náměstí.
Plnění:
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14610/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 009
Věc:
Smlouva o zápůjčce s fy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Plnění:
peněžní prostředky ve výši 764.927,33 Kč na realizaci akce „Kanalizace v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují“, ve
znění přílohy č. RM 344 - 3/2. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14611/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 010
Věc:
Nová položka rozpočtu 2016 - oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci „Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní“ v rozpočtu 2016. RM
doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun částky 330 tis. Kč z org. 1670 „Kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka
Plnění:
VaK(u) Náchod“ (§ 2321) na tuto novou položku.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 344- 14615/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 012
Věc:
VO a MR v ul. Nábřežní - Smlouva o právu provést stavbu č. 2/352015/VO na p. p. č. 38/16 v k. ú. Krčín
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. 2/352015/VO na pozemku p. č. 38/16 v k. ú. Krčín mezi městem
Nové Město nad Metují a Ing. R. E., ve znění přílohy č. RM 344 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno, smlouva podepsána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 344- 14617/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 014
Věc:
VO a MR v ul. Nábřežní - Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na p. p
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na pozemcích p. p. č.
710/2 (silnice II/308) v k. ú. Krčín mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje,
Plnění:
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 344 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, smlouva podepsána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 344- 14618/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 015
Věc:
VO a MR v ul. Nábřežní - Smlouva o právu provést stavbu č. 1/352015/VO na st. p. č. 155 a st. p. č. 170 v k. ú. K
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu VO a MR v ul. Nábřežní na pozemcích st. p. č. 155 a st. p. č. 170 v k.
ú. Krčín mezi městem Nové Město nad Metují a paní E. B., ve znění přílohy č. RM 344 - 3/10 a pověřuje ST jejím
Plnění:
podpisem.
Splněno, smlouva podepsána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 344- 14619/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 016
Věc:
Smlouva č. 557/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SF
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu č. 557/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2016 na akci „Nové Město nad Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND
Plnění:
5528510045 ve znění přílohy č. RM 344 - 3/11. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno, smlouva podepsána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14622/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 019
Věc:
Dopis RM a ZM "Přípravného výboru na konání místního referenda v Novém Městě nad Metují"
Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí dopis Ing. V. Z. ze dne 24.03.2016, zmocněnce "Přípravného výboru na konání
místního referenda v Novém Městě nad Metují", ve znění přílohy č. RM 344 - 3/15. RM konstatuje, že nadále platí to,
Plnění:
co již bylo uvedeno v odpovědi na obdobný dopis zmocněnce "Přípravného výboru na konání místního referenda v
Novém Městě nad Metují" ze dne 26.02.2016, a to, že před vlastním hodnocením předložených variant řešení tranzitní
dopravy ve městě, budou návrhy uvedené ve variantní studii konzultovány i se zástupci "Přípravného výboru".
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14634/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 026
Věc:
Zápis č. 5 z jednání KSPORT
Usneseni:: RM se seznámila se zápisem č. 5 z jednání Sportovní komise ze dne 21.03.2016 a bere tento zápis na vědomí ve
znění přílohy č. RM 344 - 5/6.
Plnění:
RM schvaluje ocenění ve formě finančního daru za dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti sportu ve
prospěch občanů města Nové Město nad Metují pro SK Krčínský prak z.s. ve výši 8 tis. Kč a pro TJ Sokol Vrchoviny ve
výši 10 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 344 - 5/6 takto: Spolek Nezávislá společnost Luštinec Nové Město
nad Metují 30 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. 47 tis. Kč, Plavecký oddíl Nové Město nad Metují 49
tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 344 - 5/6 takto: SK Nové Město nad Metují 1.150 tis.
Kč (poskytnuta záloha 400 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 112-7391/16 dne 25.02.2016), TJ Sport pro všechny
Nové Město nad Metují, z.s. 141 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují 225 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč schváleno usnesením č. ZM 111-7367/15 dne 03.12.2015), TJ. Sokol Krčín 390 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad
Metují 958 tis. Kč (poskytnuta záloha 300 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 111-7368/15 dne 03.12.2015), TJ.
Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 148 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s. 422 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad
Metují z.s. 158 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 214 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují 63 tis. Kč,
Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 125 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují, z.s. 60 tis. Kč, LK Nové Město
nad Metují z.s. 93 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 124 tis. Kč, HOVRCH, z.s. 85 tis. Kč.
Splněno, předloženo ZM 113 dne 21.04.2016.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14638/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 028
Věc:
Informace o úspěchu Novoměstské filharmonie
Usneseni:: RM se seznámila s úspěšným vystoupením Novoměstské filharmonie na soutěžním festivalu "Music Festa Florence"
ve Florencii, na kterém získala 1. místo. RM blahopřeje a děkuje vedení školy, sbormistrovi p. Jaroslavu Rybáčkovi a
Plnění:
všem členům Novoměstské filharmonie za vynikající reprezentaci města. RM ukládá ST přijetí zástupců Novoměstské
filharmonie na novoměstské radnici. RM ukládá ST pozvat vedení Novoměstské filharmonie na nejbližší řádné veřejné
zasedání ZM.
Splněno, vedení Novoměstské filharmonie bylo jak na radnici, tak bylo pozváno na veřejné zasedání ZM 113 dne
21.04.2016.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14645/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 032
Věc:
Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup komunálního vozidla
Usneseni:: RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na nákup komunálního vozidla
firmu Kobit, s.r.o., se sídlem Konecchlumská 269, 506 01 Jičín, IČO: 44792247, za nabídkovou cenu ve výši 2.974.000
Plnění:
Kč bez DPH, DPH ve výši 624.540 Kč, celková cena vč. DPH 3.598.540 Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění
přílohy č. RM 344 - 7/1.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14646/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 033
Věc:
Pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Nové Město nad Metují na dobu neurčitou
Usneseni:: RM doporučuje ZM pověřit p. Miloše Kratěnu plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti výkonu
služby strážníků MP a v oblasti hospodaření MP, a to na dobu neurčitou s platností ode dne 01.05.2016.
Plnění:
Splněno - viz ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 344- 14647/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 034
Věc:
ZM 113 (11) - program
Usneseni:: RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 113 (11): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a
vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 344- 14648/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 035
Věc:
Žádost o udělení výjimky dle vyhlášky města č. 1/2006 - p. Libora Hylena (Hotel U Broučka)
Usneseni:: RM projednala žádost p. Libora Hyleny ze dne 16.03.2016 o povolení prodloužení otevírací doby ve venkovních
posezeních u domu č. p. 1245 na Husově náměstí (Hotel U Broučka). RM podle ustanovení čl. 3 odst. 1 Obecně
Plnění:
závazné vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku uděluje výjimku, která umožňuje
provoz venkovních posezeních u domu č. p. 1245 na Husově náměstí (Hotel U Broučka) na období 01.05.2016 30.09.2016, po 22. hodině, a to po celý týden v rozmezí od 22:00 do 24:00 hodin. Závaznou podmínkou výjimky je
dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 1/2006 s tím, že po 22. hodině nebude docházet k narušování nočního klidu.
Tato výjimka se zároveň uděluje s následujícím postupem při jednotlivých sankcích: 1. Městská policie v rámci vlastní
iniciativy, nebo na základě stížnosti na provoz zařízení po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení daných
podmínek. 2. Pokud shledá Městská policie porušení podmínek, při prvním porušení upozorní provozovatele, při
druhém porušení bude vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím porušení bude věc oznámena RM, která
odejme výjimku a tím bude provoz zařízení omezen pouze na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude Městská
policie užívat všech sankčních ustanovení dle přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního klidu
fyzické osobě, nebo dá Městská policie podnět k zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení
obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování postupovat vždy pouze na základě informací a hodnocení
předložených městskou policií.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 345- 14651/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 055
Věc:
Prodej bytu z majetku města
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, prodej nemovitosti - bytové
jednotky, umístěné ve 2. nadzemním podlaží, která je vymezena jako byt ve stavbě budovy, postavené na pozemku st.
Plnění:
p. č. 341/1 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných
částech domu a pozemku o velikosti 982/5972, zájemci, p. Z. F., za nabídnutou kupní cenu 755.000 Kč, který dle
protokolu o otevírání obálek ze dne 04.04.2016 podal městu nejvyšší nabídku s tím, že kupující uhradí návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí a prodávající uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. V případě neuhrazení kupní ceny ve
lhůtě 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy kupujícímu, bude uzavření kupní smlouvy nabídnuto druhému
zájemci v pořadí.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 345- 14652/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 056
Věc:
Žádost 4/5 vlastníků domu o prominutí smluvní pokuty
Usneseni:: RM, na základě žádosti 4/5 bývalých nájemců pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, doporučuje ZM
schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 190.000 Kč s tím, že v termínu do dne 31.05.2016 bude ze strany bývalých
Plnění:
nájemců uhrazena částka odpovídající ušlému nájemnému za dobu ode dne 01.09.2015 do dne 08.03.2016 včetně,
skládající se z částky 819 Kč za 76 dní ušlého nájmu za pozemek o výměře 437 m2 (9 Kč/m2/rok), a z částky 3.388 Kč
za 114 dní ušlého nájmu za pozemek 452 m2 (24 Kč/m2/rok), celkem 4.207 Kč.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14657/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 057
Věc:
Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1
Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 02.08.2016 záměr města prodat pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na LV
Plnění:
č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v návrhu záměru, viz příloha - návrh
záměru.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14659/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 059
Věc:
Žádost zájemce, p. J. M., o uzavření smlouvy o nájmu pozemku bez ujednání o Pravidlech o užívání věcného bř
Usneseni:: RM ukládá ST projednat s p. J. M. uzavření smlouvy o nájmu pozemku doplněnou o Pravidla o užívání věcného
břemene zřízeného Kupní smlouvou se smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 25.08.2006, která byla uzavřena
Plnění:
mezi oprávněným, městem Nové Město nad Metují, a povinnými, vlastníky podílu o velikosti 4/5 nemovitosti, a to
pozemku stp. č. 420/2 s budovou dne 09.03.2016.
Splněno - jednání se uskutečnilo - ST bude informovat o výsledku na jednání RM 346.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 345- 14660/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 060
Věc:
Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Propustek Krčín ze dne 04.04.2016
Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Propustek Krčín ze dne 04.04.2016, ve znění
přílohy č. RM 345 - 3/1.
Plnění:
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 345- 14661/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 061
Věc:
Nová položka rozpočtu 2016 - Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují“ v
rozpočtu 2016. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizace akce „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30
Plnění:
(MKN), Nové Město nad Metují“ ve výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého
z financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 400 tis. Kč.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 345- 14664/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 063
Věc:
Aktuální stav projektů ke dni 06.04.2016
Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 06.04.2016, ve znění přílohy č. RM 345 3/5.
Plnění:
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 21.4.2016 , výchozí: 21.4.2016
RM 345- 14667/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 064
Věc:
Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa - přípravné práce, podání žádosti, rozpočtové opatře
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit zahájení přípravných prací na projektu „Stará ekologická zátěž - Sanace znečištění, I.
etapa“ a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ve výši 350 tis. Kč - přesun z akcí Cyklostezka K Sirkárně Plnění:
Popluží - ul. Elektrárenská - PD 130 tis. Kč (§ 2219), Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP 60 tis. Kč (§ 2219),
Nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská 60 tis. Kč (§ 2219) a Program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 obnova fasády 100 tis. Kč (§ 3322) na akci Stará ekologická zátěž - Sanace znečištění, I. etapa. RM doporučuje ZM
schválit podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 36. výzva, s projektem „Stará ekologická
zátěž - sanace znečištění, I. etapa“.
Předloženo do ZM 113.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 29.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14670/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 066
Věc:
Ing. Maur - oprava výtluků v komunikaci v ul. Dobrušská
Usneseni:: RM ukládá OMM připravit dopis ST adresovaný na radního Královéhradeckého kraje odpovědného za komunikace a
na ředitele SÚS, ve kterém budou upozorněni na nevhodný způsob provádění oprav výtluků v ul. Dobrušská, kdy
Plnění:
dochází pouze k zahrnutí asfaltové směsi do výtluků a jejího uválcování namísto toho, aby byly poškozené části
vyříznuty a pak teprve provedena oprava. Tento způsob oprav je naprosto nevhodný a navíc poté, co byly některé
výmoly takto neprofesionálně „vyasfaltovány “, byla na této komunikaci ponechána celá řada děr, které nadále
způsobují, že je zde silnice i nadále obtížně sjízdná.
Dopis bude odeslán do dne 25.04.2016.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14671/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 067
Věc:
Smlouva o dílo č. 47-2016 - Oprava fasády č. p. 179
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 47/2016 na provedení opravy fasády objektu č. p. 179 sepsanou mezi městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, ve znění přílohy
Plnění:
č. RM 345 - 4/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/436
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14672/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 068
Věc:
Neplatiči nájemného v bytech města k 31.03.2016
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.03.2016 ve znění přílohy č. RM 345 - 4/2.
Plnění:

Splněno.
Int: OSN/437

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14673/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 069
Věc:
Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.03.2016
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.03.2016 ve znění přílohy č. RM 345 4/3.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/438
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14674/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 070
Věc:
Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 31.03.2016 ve znění přílohy č.
RM 345 - 4/4.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/439
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14675/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 071
Věc:
Zrušení zadání veřejné zakázky malého rozsahu - "Rekonstrukce topného systému - 2x byt"
Usneseni:: RM ruší zadání zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce topného systému - 2x byt" z důvodu odstoupení od podpisu
smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče a ukládá OSN provést zadání zakázky znovu.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/440
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Provede: OF = Odbor finanční
RM 345- 14680/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
21 074

Termín: 21.4.2016

, výchozí: 21.4.2016

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

Věc:
Dotace 2016 - žádosti
Usneseni:: RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v
oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti
Plnění:
společenských aktivit a zachování tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné
verze přílohy č. RM 345 - 6/2 takto: Konfederace politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO
Nové Město nad Metují (dále jen NM) 2 tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 2 tis. Kč, MS Vodní záchranná
služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 5
tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., NM 11 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 15 tis. Kč, Skupina
neprofesionálních výtvarníků NM 2 tis. Kč, Eva Kučerová NATURA - redakce sborníku Panorama, Dobré 2 tis. Kč,
POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové 15 tis. Kč, Laxus, o. s.
Nymburk 10 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč, Salinger Hradec Králové 5 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 345 - 6/2 takto: Městský fotbalový klub NM 15 tis. Kč,
Český svaz bojovníků za svobodu NM 5 tis. Kč, Příležitost k podání ruky o.s., NM 5 tis. Kč, Junák - český skaut,
středisko „ÚTA“ NM (projekt Piráti na Metuji) 10 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 10 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 2 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 20 tis. Kč, ZUŠ Bedřicha Smetany
NM 30 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 25 tis. Kč, Spolek Breakdance a Streetdance NM
5 tis. Kč, Jakub Bahník, NM 2 tis. Kč, Spolek Krčín NM 2,5 tis. Kč, Zámek rodiny Bartoň - Dobenín v Novém Městě nad
Metují 5 tis. Kč, Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit 2 tis. Kč, David Novotný Náchod 10 tis.
Kč, Jiří Klemt, NM 5 tis. Kč, Věra Mimrová, NM 5 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč, Bavíme se sportem z.s., NM 7 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (uniformy) 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny
(údržba techniky) 3 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové
organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost
organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 345 - 6/2 takto: Sbor dobrovolných hasičů NM 32 tis. Kč,
Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM 37 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o. p. s. NM 45 tis. Kč, Oblastní charita
Červený Kostelec, Domov svatého Josefa Dvůr Králové 20 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky
České Červený Kostelec 30 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 345 - 6/2 takto: Centrum Najáda s.r.o. NM 978 tis.
Kč (300 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 800 tis. Kč, Život Hradec Králové o. p. s. 90 tis. Kč, NONA 92, o. p. s.
NM 675 tis. Kč.
Byla podána informace o poskytnutých dotacích a darech na ZM 113 a zároveň byly schváleny dotace nad 50 tis. Kč a
dary nad 20 tis. Kč. Schválené dotace a dary jsou postupně propláceny žadatelům.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 25.4.2016
RM 345- 14685/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 076
Věc:
Doplnění člena do Komise kulturní a do Komise pro cestovní ruch
Usneseni:: RM jmenuje Bc. Zdeňka Krákoru novým členem Komise kulturní a novým členem Komise pro cestovní ruch. RM
ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: TS = Technické služby
RM 345- 14687/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
21 077

Termín: 25.4.2016

, výchozí: 25.4.2016

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

Věc:
Ing. Prouza - doplnění přenosné dopravní značky
Usneseni:: RM ukládá TS zajistit dočasné umístění přenosné dopravní značky označující slepou ulici ve vjezdu do ul. "Pod
Vinicemi".
Plnění:
Splněno. Přenosná dopravní značka byla na požadované místo umístěna dne 20.04.2016.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1
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Kontrola úkolů

13:00
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 346 - 25.4.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren - cvičná plocha
Zdroj. dokum.: RM 346 - 2/1 - Flash Příloha: RM 346 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Dvě autoškoly požádaly o pronájem asfaltové plochy v areálu bývalých kasáren pro cvičné jízdy motorových vozidel.
Část pozemku p. p. č. 653/2 byla využívána Autoškolou M+M Čimera, Náchod, Staré město 91, dle usnesení č. RM
130-4694/8 k výcviku jejích žáků, ale není možné ověřit, zda ještě plochu využívají, protože telefonní čísla byla
zrušena a údajně tato autoškola neprovádí výcvik dvoukolových vozidel. Plochu je třeba vyjmout ze zřizovací listiny
JSDH, které byla svěřena do užívání v roce 2005. OMM předkládá v příloze č. RM 346 - 2/1 návrh zveřejnění záměru
města pronajmout část pozemku, asfaltovou plochu, pro výcvik a zkoušky řidičů dvoukolových vozidel a ortofoto se
zákresem plochy.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zveřejnit záměr města pronajmout.
Odůvodnění:
Odbory s pronájem souhlasí. Město nebude zajišťovat žádané další služby pro nájemce, např. WC apod.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 346- 14690/16,
(uložen úkol číslo 21084).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout zpevněnou část pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, k výcviku žadatelů o
řidičské oprávnění pro získání základních dovedností v řízení dvoukolových vozidel.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o nájmu pozemku a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro VO Nábřežní ul.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 2/2 - Flash Příloha: RM 346 - 2/2 - Flash

Stavbu veřejného osvětlení “Nové Město nad Metují-Krčín ul. Nábřežní a Pod Strážnicí p. č. 743/6,35/1,681“ v ul.
Nábřežní v místě, kde je tato ulice nejužší, lze umístit pouze na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín, který je v majetku
Povodí Labe s. p. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o nájmu pozemku. Přílohy č. RM 346 - 2/2: smlouva o SB o zřízení VB +PN, smlouva o
nájmu+PN ("Předkládací návrh"), ortofoto, majetek města a polohopis.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu a doporučit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB.
Odůvodnění:
Příslušné odbory s uzavřením smluv souhlasí, protože jsou nezbytné pro realizaci stavby VO v ul. Nábřežní.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 346- 14691/16,
(uložen úkol číslo 21085).
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. RM schvaluje smlouvu o nájmu
části pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín, s jeho vlastníkem, Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové - Slezské Předměstí, ve znění přílohy č. RM 346 - 2/2.
RM 346 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 2/3 - Flash Příloha: RM 346 - 2/3 - Flash

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupená na základě
plné moci ze dne 18.02.2016 společností ELEKTRO-COMP spol. s r. o., IČO: 15032060, se sídlem Kladská 181, 500
03 Hradec Králové, jednatelem Ing. Petrem Lukášem, žádá na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ze dne 17.10.2015 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV–12-2013525/2 spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování
zařízení součásti distribuční soustavy IV-12-2013525, Nové Město nad Metují, knn smyčka 425/1,2 P., v pozemku
města p. p. č. 2034/23 druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na
LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to v rozsahu cca 3,78 bm, dle geometrického plánu č. 20438/2016, schváleného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dne 30.03.2016,
a to na dobu neurčitou za jednorázovou nabídnutou náhradu 500 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku
zatíženého věcným břemenem. Celková cena je 1.890 Kč + DPH. Přílohy č. RM 346 - 2/3: návrh smlouvy+PN
("Předkládací návrh"), snímek mapy, koordinační situace, geometrický plán.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. RM 323-13637/15 ze dne
08.06.2015. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a stavba je dokončena. Odborné útvary souhlasí. Cena za
zřízení věcného břemene byla stanovena v budoucí smlouvě ve výši 500 Kč + DPH za 1 bm pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 346- 14692/16,
(uložen úkol číslo 21086).
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení součásti
distribuční soustavy dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV–12-2013525/2 - Nové Město nad Metují, knn
smyčka 425/1,2 P., v pozemku města p. p. č. 2034/23 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k.
ú. Nové Město nad Metují, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 3,78 bm dle
geometrického plánu č. 2043-8/2016, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 500 Kč + DPH v zákonné výši za 1
bm pozemku zatíženého věcným břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí strana
oprávněná z věcného břemene - žadatel. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve
znění přílohy č. RM 346 - 2/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Výpůjčka pozemku z majetku města - ul. Dobrušská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 2/4 - Flash Příloha: RM 346 - 2/4 - Flash

Paní P. K. požádala o pronájem pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín,
vedeného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
viz příloha: snímek mapy a technická mapa. Pozemek je zatravněnou plochou s dřevinami (veřejná zeleň), viz příloha
č. RM 346 - 2/4: foto; žadatelka jej požaduje za účelem rozšíření zahrady a zřízení dvou parkovacích míst.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu za požadovaným účelem a souhlasit se zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
RM se se stavem pozemku seznámila v rámci svého výjezdu dne 14.03.2016. Vyjádření odborných útvarů, OV Krčín a
souhrn vývoje užívání pozemku viz příloha č. RM 346 - 2/4.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy radních na důvody výpůjčky byly vysvětleny vedoucí OMP.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 346- 14693/16,
(uložen úkol číslo 21087).
RM nesouhlasí s pronájmem pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2, druh pozemku zahrada, zapsaného na LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují z
důvodu předpokládané rekonstrukce komunikace v ul. Dobrušská. Pozemkem navíc procházejí inženýrské sítě a dle
platného i nově projednávaného ÚP se pozemek nachází v ploše zeleně na veřejných prostranstvích, tzn., že využití
pozemku jako zahrady, která by se stala součástí plochy pro bydlení, je nepřípustné. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města
poskytnout jako výpůjčku pozemek p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Krčín, v majetku města,
vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem
údržby zeleně - dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města.
RM 346 Ukládá.
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2.5 Pronájem části pozemku z majetku města - Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 2/5 - Flash Příloha: RM 346 - 2/5 - Flash

Pan J. Z. požádal o pronájem části p. p. č. 550 o výměře cca 100 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Spy,
vedeného na LV 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, viz
snímek mapy. Pozemek je zatravněnou plochou v bezprostředním okolí stodoly na stp. č. 70, kterou má žadatel ve
spoluvlastnictví, viz příloha: foto, nájemce požaduje pronájem části pozemku za účelem skladování a zpracování
dřeva, skladování stavebních materiálů a jako plochu pod dočasnou stavbou kůlny. V příloze č. RM 346 - 2/5
předkládáme návrh záměru zveřejnění.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnění záměru pronájmu a v případě souhlasu stanovit výši nájemného.
Odůvodnění:
Při místním šetření, za přítomnosti žadatele, byla dle jeho požadavků zjištěna celková výměra k pronájmu 125 m2
(zelená plocha + plocha pod dočasnou stavbou kůlny). Žadatel dále uvedl, že bude užívat pouze pronajatou část a
odstraní skladované dřevo a větve nacházející se nyní mimo požadovanou plochu. Odborné útvary s pronájmem
souhlasí, dle ÚP je navržený způsob využití možný, ale požadují vyklizení zbylé plochy od skladovaných předmětů.
OV Spy rovněž doporučuje pronájem dle městem stanovených podmínek. Pro skladování dřeva nemá město danou
min. cenu nájmu, OMP doporučuje nájemné ve výši 3 Kč s ohledem na skutečnost, že město využívá cestu ve
spoluvlastnictví Z. k příjezdu do bývalého lomu. V příloze č. RM 346 - 2/5 předkládáme návrh zveřejnění záměru.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 346- 14694/16,
(uložen úkol číslo 21088).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout za účelem skladování a zpracování dřeva, skladování stavebních
materiálů a jako plochu pod dočasnou stavbou kůlny, část pozemku p. p. č. 550 m2 o výměře 125 m2, druh pozemku ostatní
plocha, vedeného na LV 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, dle
předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, ve znění přílohy č. RM 346 - 2/5, a to na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 3 Kč a s podmínkou úklidu plochy, která nebude pronajata.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 2/6 - Flash Příloha: RM 346 - 2/6 - Flash

Nájemce části pozemku p. p. č. 2130 o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují podal dne 18.04.2016 žádost o
ukončení smlouvy o nájmu části pozemku dohodou ke dni 30.04.2016. Nájemce uvedl, že již pozemek neužívá a
umístěnou maringotku přesunul na jiný pozemek. Přílohy č. RM 346 - 2/6: snímek mapy, foto a dohoda + PN
("Předkládací návrh").
K rozhodnutí:
Souhlasit s ukončením smlouvy dohodou ke dni 30.04.2016.
Odůvodnění:
Pozemek byl od září 2015 pronajat k umístění pojízdného včelína (maringotky). Kontrolou zjištěno, že je maringotka
přesunuta na vedlejší soukromý pozemek.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 346- 14695/16,
(uložen úkol číslo 21089).
RM ukládá OMM uzavřít s nájemcem panem Mgr. Bc. D. H. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2130
o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to ke dni 30.04.2016.
RM 346 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

2.7 Pacht pozemků k zemědělským účelům - pole
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 2/7 - Flash Příloha: RM 346 - 2/7 - Flash

Nemovitosti - pozemky o celkové výměře 14340 m2: p. p. č. 349/5 o výměře 3327 m2, část p. p. č. 408 o výměře 5899
m2, část p. p. č. 412/6 o výměře 847 m2, p. p. č. 890/1 o výměře 250 m2, p. p. č. 907/4 o výměře 3829 m2; všechny
pozemky v k. ú. Vrchoviny a p. p. č. 2060/1 o výměře 188 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením
č. RM 343-14513/16 ze dne 14.03.2016 byl ode dne 29.03.2016 do dne 15.04.2016 zveřejněn záměr propachtovat
pozemky k zemědělskému užívání, viz příloha č. RM 346 - 2/7: zveřejněný záměr. K záměru podána dne 14.04.2016
1 nabídka - viz příloha: vyjádření k záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu s pachtovným dle nabídky zájemce.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu se stanovisky odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 343 s minimální cenou
pachtovného ve výši 2 %. Zájemce Ing. Jiří Macháně navrhl pachtovné ve výši 0,30 Kč/m2, celkem tedy 4.302 Kč za
rok, což je více než 4 % z hodnoty dle BPEJ. Dále žadatel uvedl, že respektuje uvedené skutečnosti i podmínky
města. Jiná vyjádření nebo nabídky nebyly podány. Pozemky o celkové výměře 14 340 m2 užívány jako pole (některé
z nich jsou zorané cesty), na pozemku p. p. č. 408 a 412/6 ponechán zatravněný pás mezi polem a vysázenými
stromy v šíři 2 m a na p. p. č. 349/5 a 907/4 je umístěn vysokotlaký plynovod. Znění pachtovní smlouvy bude vycházet
ze schválené vzorové smlouvy - viz RM 345 ze dne 11.04.2016. Stávající smlouva o nájmu s panem Ing. Jiřím
Macháněm bude ukončena dohodou ke dni uzavření smlouvy o pachtu. V příloze č. RM 346 - 2/7 návrh dohody vč.
"Předkládacího návrhu".
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 346- 14696/16,
(uložen úkol číslo 21090).
RM ukládá OMM uzavřít ode dne 01.05.2016 se zájemcem Ing. Jiřím Macháněm, IČO: 168 03 922, bytem: Přibyslav 43, 549
01 Nové Město nad Metují, pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu na tyto pozemky: p. p. č. 349/5 o výměře 3327 m2,
druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny; části p. p. č. 408 o výměře 5899 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny;
části p. p. č. 412/6 o výměře 847 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny; p. p. č. 890/1 o výměře 250 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny; p. p. č. 907/4 o výměře 3829 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny a p.
p. č. 2060/1 o výměře 188 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují; zapsaných na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a Nové Město nad Metují a obec Nové Město nad Metují, a to za
navržené pachtovné ve výši 0,30 Kč/m2, tj. 4.302 Kč za kalendářní rok a za těchto podmínek: 1) na pozemcích p. p. č. 408 a
412/6 v k. ú. Vrchoviny bude ponechán zatravněný pás mezi polem a vysázenými stromy v šíři 2 m; 2) pachtýř ke dni
skončení pachtu provede na své náklady vyklizení, obnovu a zaměření pozemků s druhem pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, nedohodnou-li se obě strany při skončení pachtu jinak; 3) zatížení pozemků p. p. č. 349/5 a 907/4
v k. ú. Vrchoviny věcným břemenem v rozsahu dle geometrického plánu GP 278-186/2001 z důvodu vstupu na pozemky a
provádění příp. údržby umístěného vysokotlakého plynovodu (pachtýř obdrží kopii ujednání o věcném břemeni vč. GP) s tím,
že stávající smlouva o nájmu s Ing. Jiřím Macháněm bude ukončena dohodou.
RM 346 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 3

RM 346 - 25.4.2016

Rozvoj

13:30

OMM

3.1 Příkazní smlouva k akci „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ - podání žádosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 3/1 - Flash Příloha: RM 346 - 3/1 - Flash

RM 345 ze dne 11.04.2016 souhlasila se zahájením přípravných prací a doporučila ZM schválit podání žádosti o
dotaci do 36. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s projektem sanace kontaminované lokality v
areálu bývalého podniku Elton. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla pro komplexní zpracování žádosti o dotaci
vybrána firma DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996 s nabídkovou cenou
54.450 Kč vč. DPH. ORM předkládá RM ke schválení Příkazní smlouvu na akci „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a společností DABONA s.r.o. Přílohou Příkazní
smlouvy je Plná moc udělená společnosti DABONA s.r.o., aby jménem příkazce (město Nové Město nad Metují)
mohla činit veškeré právní úkony nezbytné ke komplexnímu zpracování žádosti o dotaci a k následným činnostem
ukončeným vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
K rozhodnutí:
Schválit příkazní smlouvu včetně všech příloh a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Neumann - vhodnější by bylo počkat na to, až přijdou peníze. Mgr. Černý - už na ZM vyslovil své pochybnosti k
pokračování tohoto projektu. Proto to nepodpoří. V návazné diskusi ST a vedoucí OF informovali o příslibech z KÚ
KHK a o postupech v minulých letech. ST - je jasné, že podmínkou angažování města v pokračování projektu je to, že
veškeré finanční náklady ponese KHK jako dosud. Bude o tom v zastupitelstvu kraje hlasováno v červnu.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 346- 14697/16,
(uložen úkol číslo 21091).
RM schvaluje Příkazní smlouvu vč. všech jejích příloh mezi městem Nové Město nad Metují a společností DABONA s.r.o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, za celkovou cenu 54.450 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM
346 - 3/1. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.2 Nadace VIA (Fond kulturního dědictví) - výsledky + oprava kříže u vjezdu do městské části Spy
Identifikace:
RM dne 15.02.2016 usnesením č. RM 341-14440/16 schválila podání žádosti o grant do programu Fond kulturního
dědictví Nadace VIA na obnovu poničeného kříže u vjezdu do městské části Spy. ORM informuje RM, že naší žádosti
nebylo v grantovém řízení vyhověno, projekt nebyl vybrán k podpoře. RM souhlasí, i přes nepřiznanou podporu, se
zadáním obnovy kříže firmě Restaurátorství a pozlacovačství spol. s.r.o., jednatel Petr Tomáš, Zborovská 213, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 25931725, za nabídkovou cenu 35.000 Kč vč. DPH. Obnova kříže bude hrazena z
prostředků města (§3326 - místní památky).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložené informace. Schválit realizaci obnovy plastiky i přes nepřiznanou dotaci.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Prouza - o který kříž se jedná? MST - ukázal na leteckém snímku - jedná se o kříž u silnice směrem na Spy.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 346- 14698/16,
(uložen úkol číslo 21092).
RM bere na vědomí předložené informace o výsledku grantového řízení Fondu kulturního dědictví Nadace VIA. RM souhlasí
s obnovou památky a schvaluje zadání prací firmě Restaurátorství a pozlacovačství spol. s.r.o., jednatel Petr Tomáš,
Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25931725, za nabídkovou cenu 35.000 Kč vč. DPH.
RM 346 Bere na vědomí.
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Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Žádost Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem z. s. o zábor veřejného prostranství - parkování
historických motocyklů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 3/3 - Flash Příloha: RM 346 - 3/3 - Flash

Žádost Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s., o možnost zaparkování historických vozidel na Husové
náměstí v pátek dne 24.06.2016 v rámci konání akce "FIVA World Motorcycle Rally 2016". Akce je pořádána pod
záštitou hejtmana KHK. Účastníci akce jsou z celé Evropy a postupně budou navštěvovat zajímavá místa v KHK.
Tímto žádají RM o možnost parkování historických motocyklů účastníků, doprovodných motocyklů organizátora akce
a několika doprovodných vozidel (spadající do kategorie N1) na Husově náměstí, v části vyčleněné na svatby v čase
cca 12:00 - 16:00 hodin. Jednalo by se zhruba o 120 motocyklů rozdělené na menší skupinky, které by v uvedený čas
přijížděly a odjížděly, příp. by byla na určitou dobu na Husově náměstí zaparkována. Více informací viz příloha č. RM
346 - 3/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Veteran Car Clubu, příp. schválit / neschválit žádost o zábor veřejného prostranství na Husově
náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: V minulosti byla tato akce projednána a schválena na RM 223 - 7/13, dne 08.08.2011. S akcí
souhlasíme.
Vyjádření OŠKS: V pátek 24.06.2016 nebude na náměstí probíhat žádná jiná akce, ale může být zvýšený provoz na
zámek, kde se bude připravovat festival „U nás na zámku“, který se uskuteční v sobotu 25.06.2016. Z toho důvodu by
měl být zachován průjezd na zámek.
Vyjádření OS: Termín konání svatby je 24.06. od 11:00 hodin, takže bude potřeba asistence MP a místo pro 2-3 auta
na čas 10:30 - 12:30 hodin.
Vyjádření TS: Souhlasíme s požadavkem, že si akci organizátoři zabezpečí sami, neboť žádají prostor, na kterém se
běžně neparkuje, tak nebude nikdo překážet a nemusí se ani nic vyznačovat.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 346- 14699/16,
(uložen úkol číslo 21093).
RM schvaluje žádost Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s., o bezplatný zábor veřejného prostranství na Husově
náměstí - severní část - „před vlaštovkami“, za účelem konání akce "FIVA World Motorcycle Rally 2016", a to dne 24.06.2016
od 12:00 do 16:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které budou společně se souhlasem předány pořadateli. RM ukládá MP dohled nad celou akcí, především v
době, kdy se konání akce překrývá s konáním svatebního obřadu.
RM 346 Ukládá.
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3.4 Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 3/4 - Flash Příloha: RM 346 - 3/4 - Flash

OMM ve spolupráci s PRAV, OF, OS, ODSH, OŠKS a TAJ předkládá RM ke schválení nová "Pravidla při pořádání
kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují", které budou sloužit pro žadatele
jako manuál, jak mají postupovat při žádosti o povolení akce na Husově náměstí. Pravidla pořadatele navedou, jak
má postupovat a zároveň ho upozorní na dodržování "Obecně závazné vyhlášky města", "Obecné podmínky pro
konání akcí na veřejných prostranstvích", "Pravidla a podmínky pro užívání městského pódia", zároveň žadatelé
budou odkázání na společnou žádost, která poslouží OMM, OF, OŠKS, TS, MP a částečně OS a ODSH v dalších
navazujících administrativních úkonech. Při zpracování výše uvedených pravidel došlo také k aktualizaci v rámci
provázanosti všech dokumentů jako je "Obecné podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích" a "Pravidla a
podmínky pro užívání městského pódia".
K rozhodnutí:
Schválit "Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují" a
schválit aktualizaci stávajících pravidel "Obecné podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích" a "Pravidla a
podmínky pro užívání městského pódia".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Neumann - kritika navrženého nového postupu - je to složité, jako opakovaní žadatelé měli předchozí postupy již
zažité, tohle bude pro mnohé znamenat komplikace. Vedoucí OMM a TAJ vysvětlili, že tak, jak jsou navržena
"Pravidla" nyní, bude teprve vše právně v pořádku, ty dosavadní postupy měly mezery a mohly vyvstávat problémy.
Pořadatelé opakovaných akcí nebudou mít v budoucnu problémy, vyplní správně vše teď poprvé a pak již budou
postupovat v opakovaných žádostech pouze aktualizací data konání akce. Pro žadatele na jednorázové akce tu
vzniká povinnost se žádostí o využití náměstí přijít především včas, protože při záborech veřejného prostranství jsou
často třeba různé souhlasy a povolení nejen města, ale i orgánů státní správy, jako je ODSH, Policie ČR, Krajský úřad
apod. Tato "Pravidla" přináší návod a postup, jak na nic nezapomenout. MST - informace o "Pravidlech" a jejich
dostupnosti bude zveřejněna.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 346- 14700/16
RM schvaluje "Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují" a
dále RM schvaluje aktualizaci stávajících pravidel "Obecné podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích" a
"Pravidla a podmínky pro užívání městského pódia", ve znění přílohy č. RM 346 - 3/4.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.5 ZD - Oprava komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 3/5 - Flash Příloha: RM 346 - 3/5 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení zadávací dokumentaci na akci: "Oprava komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28.
října, Nové Město nad Metují".
K rozhodnutí:
Schválit zadávací dokumentaci, uložit OMM zahájit výběrové řízení na dodavatele.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

MST a ST sdělili radním jak se vyjednávalo o konečné podobě řešení, od které se odvíjel obsah zadávací
dokumentace. Dále zazněla informace vedoucí ORM o předpokládaném složení odborné komise pro posouzení
nabídek. MST pak shrnul předpokládaný časový plán včetně realizace akce.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 346- 14701/16,
(uložen úkol číslo 21094).
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Oprava komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad
Metují" ve znění přílohy č. RM 346 - 3/5. RM ukládá OMM zahájit výběrové řízení na dodavatele této akce.
RM 346 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

3.6 Rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ - Oranžové hřiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 3/6 - Flash Příloha: RM 346 - 3/6 - Flash

RM usnesením č. RM 340-14384/16 ze dne 01.02.2016 souhlasila s podáním žádosti o dotaci z grantového programu
ČEZ „Oranžové hřiště“ na projekt „Dětské hřiště Malecí“. Žádost byla podána dne 30.03.2016. Dne 20.04.2016 byla
na město doručena zpráva o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ. Správní rada rozhodla žádosti nevyhovět, důvody
rozhodnutí správní rada Nadace ČEZ nesděluje. Znění celé e-mailové zprávy - viz příloha č. RM 346 - 3/6.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 346- 14702/16
RM bere na vědomí předložené informace k rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ k podané žádosti o grant na projekt
"Dětské hřiště Malecí“ s tím, že žádost nebyla úspěšná.
RM 346 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 12.04. 2016 - další podněty
Identifikace:
Viz bod 7/4. Podnět OV Krčín - v ulicích Na Strážnici, Nahořanská (část) a Bratří Čapků se připravuje přeložení
nadzemního elektrického vedení do země (pod chodníky), které bude realizováno cca v roce 2017; OV doporučuje
zařadit do rozpočtu města odpovídající částku na rekonstrukci alespoň těch částí chodníků v této lokalitě, které jsou v
nejhorším stavu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podnět a případně uložit úkol pro OMM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Neumann - obecně k předkládání návrhů na investice ze strany OV ve městě by mělo platit, že si OV vždy zvolí
nějakou prioritu, jinak to bude ve stylu "všichni chtějí všechno". TAJ - je zde potřeba jen dát zpětnou vazbu k tomu, co
OV doporučuje, tj. zda je vůbec relevantní vést takovýto podnět v budoucnu v patrnosti nebo ne. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 346- 14703/16,
(uložen úkol číslo 21095).
RM ukládá OMM, aby v případě realizace přeložení nadzemního elektrického vedení do země (pod chodníky) v ulicích Na
Strážnici, Nahořanská (část) a Bratří Čapků, byly v případné součinnosti s investorem, realizovány i potřebné úpravy povrchu
chodníků do kterých bude zasahováno, a to tak, aby došlo ke zlepšení jejich stavu ve srovnání s jejich stavem před
provedenou akcí.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Investiční priority OV ve městě
Identifikace:
Viz předchozí bod 3/7. Stanovení investičních priorit na rok 2017.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Viz předchozí bod 3/7. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 346- 14704/16,
(uložen úkol číslo 21096).
RM vyzývá OV Spy, Krčín a Vrchoviny, aby v rámci předkládaných požadavků na nové investice v roce 2017, vycházeli ze
svých priorit a z reálnosti realizace takových akcí.
RM 346 Vyzývá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 346 - 25.4.2016

Správa nemovitostí

14:10

OMM

4.1 Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Stará škola
Zdroj. dokum.: RM 346 - 4/1 - Flash Příloha: RM 346 - 4/1 - Flash

Identifikace:

Místostarosta města Nové Město nad Metují, pan Ing. Michal Beseda, MBA, předkládá RM k projednání a seznámení
se s obsahem "Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Stará škola" konaného dne 13.04.2016 v kanceláři ST + skicu
paní Davidové s možností vnitřního uspořádání objektu Staré školy. Podrobnosti viz příloha č. RM 346 - 4/1.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Diskuse radních se týkala především šancí na sehnání externích peněz na rekonstrukci.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 346- 14705/16
RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Pracovní skupiny Stará škola" + skicu paní Davidové s možností vnitřního uspořádání
objektu Staré školy ze dne 13.04.2016, ve znění přílohy č. RM 346 - 4/1.
RM 346 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání
(Int.: OSN/441)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka (prostory bývalé RTG
ordinace) v rozsahu 119 m2. Zveřejnění záměru za podmínek: pronájem na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou, stanovení minimální ceny pronájmu na 950 Kč/m2/rok.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již jednou zveřejněn, bohužel bez odezvy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 346- 14706/16,
(uložen úkol číslo 21097).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka (prostory bývalé
RTG ordinace) v rozsahu 119 m2, za podmínek: pronájem na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, stanovení
minimální ceny pronájmu na 950 Kč/m2/rok. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru na dobu jednoho měsíce s
přiměřenou inzercí.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Žádost o pronájem prostor pro umístění telekomunikačního zařízení
Identifikace:

(Int.: OSN/442) Zdroj. dokum.: RM 346 - 4/3 - Flash Příloha: RM 346 - 4/3 - Flash

Žádost firmy Dobruška.net s.r.o., Fr. Kupky 322, 518 01 Dobruška, IČO: 27477207 o pronájem prostor v objektu
bytového domu č. p. 34, Žižkovo náměstí, pro umístění telekomunikačního zařízení pro poskytování služeb (připojení
k internetu, distribuce kabelové televize a hlasových služeb). Firma žádá o pronájem místa pro umístění stožáru, na
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Žadatel nabízí nájemné ve výši 9.000 Kč/rok.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Zveřejnění záměru bude provedeno na základě žádosti. Ze strany OSN není žádná námitka.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 346- 14707/16,
(uložen úkol číslo 21098).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu místa pro umístění telekomunikačního zařízení na objektu bytového domu č.
p. 34, Žižkovo náměstí, za podmínek zveřejnění záměru pronájmu na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a
stanovením minimální ceny nájmu na 9.000 Kč / rok.
RM 346 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

4.4 Objekt bývalé trafostanice - ul. Na Strážnici
Identifikace:

(Int.: OSN/443) Zdroj. dokum.: RM 346 - 4/4 - Flash Příloha: RM 346 - 4/4 - Flash

Dotaz likvidátora státního podniku v likvidaci Východočeské energetické závody, s.p., IČO: 00008184, se sídlem
Sladkovského 215/3, Hradec Králové - Pražské Předměstí, na možnost demolice objektu bývalé trafostanice na st. p.
č. 301, v ul. Na Strážnici v režii bývalého uživatele.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda souhlasit s nabídkou provedení demolice objektu bývalé trafostanice na náklady bývalého uživatele,
nebo tento objekt zachovat.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu že se na likvidátora státního podniku VČE obrací mnoho vlastníků pozemků, kde stojí podobné
stavby, se žádostí o odstranění, prověřuje likvidátor všechny vlastníky pozemků a oslovuje je s výše uvedeným
dotazem. Nyní je na rozhodnutí města, zda si tento objekt ponecháme a přihlásíme se k jeho vlastnictví, nebo se
připojíme k žadatelům, kteří chtějí objekt odstranit a pozemek upravit. Demolice by byla na náklady likvidovaného
podniku (tato skutečnost ověřena u p. Melicha telefonicky). Vyjádření odborných útvarů viz příloha č. RM 346 - 4/4.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 346- 14708/16,
(uložen úkol číslo 21099).
RM souhlasí s provedením demolice objektu bývalé trafostanice na pozemku st. p. č. 301 v ul. Na Strážnici na náklady
bývalého uživatele Východočeské energetické závody, s. p., v likvidaci IČO: 00008184, se sídlem Sladkovského 215/3,
Hradec Králové - Pražské Předměstí.
RM 346 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Zápis č. 121 Bytové komise ze dne 13.04.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/444) Zdroj. dokum.: RM 346 - 4/5 - Flash Příloha: RM 346 - 4/5 - Flash

Zápis č. 121 Bytové komise ze dne 13.04.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 346- 14709/16,
(uložen úkol číslo 21100).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 121 Bytové komise ze dne 13.04.2016, ve znění přílohy č. RM 346 - 4/5.
RM 346 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 346 - 25.4.2016

Školství, kultura a sport

14:45

OSKS

5.1 Souhlas zřizovatele se žádostí - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/1 - Flash Příloha: RM 346 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Ředitelé základních škol musí do dne 01.06.2016 požádat KÚ Královéhradeckého kraje o zápis nejvyššího
povoleného počtu žáků školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení. Povinnou součástí žádosti je souhlas
zřizovatele se žádostí.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu do rejstříku škol a školských
zařízení.
Odůvodnění:
Dnem 01.06.2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 54/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských
zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků, studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v
rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí. Novela vyhlášky obnovuje povinnost evidovat v rejstříku škol a školských
zařízení údaj o nejvyšším povoleném počtu žáků školního klubu (od roku 2009 se tento údaj v rejstříku neuváděl).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 346- 14710/16
RM souhlasí s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, jehož činnost vykonává
příspěvková organizace s názvem Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, ve výši 140 žáků s
účinností ode dne 01.06.2016 do rejstříku škol a školských zařízení.
RM 346 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Souhlas zřizovatele se žádostí - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/2 - Flash Příloha: RM 346 - 5/2 - Flash

Ředitelé základních škol musí do dne 01.06.2016 požádat KÚ Královéhradeckého kraje o zápis nejvyššího
povoleného počtu žáků školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení. Povinnou součástí žádosti je souhlas
zřizovatele se žádostí.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu do rejstříku škol a školských
zařízení.
Odůvodnění:
Dnem 01.06.2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 54/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských
zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků, studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v
rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí. Novela vyhlášky obnovuje povinnost evidovat v rejstříku škol a školských
zařízení údaj o nejvyšším povoleném počtu žáků školního klubu (od roku 2009 se tento údaj v rejstříku neuváděl).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 346- 14711/16
RM souhlasí s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, jehož činnost vykonává
příspěvková organizace s názvem Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, ve výši 103 žáků s
účinností ode dne 01.06.2016 do rejstříku škol a školských zařízení.
RM 346 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

5.3 Souhlas zřizovatele se žádostí - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/3 - Flash Příloha: RM 346 - 5/3 - Flash

Ředitelé základních škol musí do dne 01.06.2016 požádat KÚ Královéhradeckého kraje o zápis nejvyššího
povoleného počtu žáků školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení. Povinnou součástí žádosti je souhlas
zřizovatele se žádostí.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu do rejstříku škol a školských
zařízení.
Odůvodnění:
Dnem 01.06.2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 54/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských
zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků, studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v
rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí. Novela vyhlášky obnovuje povinnost evidovat v rejstříku škol a školských
zařízení údaj o nejvyšším povoleném počtu žáků školního klubu (od roku 2009 se tento údaj v rejstříku neuváděl).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 346- 14712/16
RM souhlasí s podáním žádosti o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků školního klubu, jehož činnost vykonává
příspěvková organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola Krčín, ve výši 203 žáků s účinností ode dne 01.06.2016
do rejstříku škol a školských zařízení.
RM 346 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Jmenování náhradníka konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "MŠ Na Františku"
Identifikace:
OŠKS navrhuje RM jmenovat náhradníka člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, za odborníka v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství paní Ivetu Habrovou.
K rozhodnutí:
Jmenovat náhradníka člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace MŠ Na Františku 845.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 346- 14713/16
RM jmenuje náhradníka člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, za odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve
školství paní Ivetu Habrovou.
RM 346 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

5.5 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy Smetanovské dny 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/5 - Flash Příloha: RM 346 - 5/5 - Flash

RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na akci 33. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2016" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru
Kácov. Znění smlouvy bylo odsouhlaseno vedením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci
33. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2016" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh").
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 346- 14714/16,
(uložen úkol číslo 21101).
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci 33.
ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2016" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov, ve znění přílohy č.
RM 346 - 5/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy Novoměstský hrnec smíchu 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/6 - Flash Příloha: RM 346 - 5/6 - Flash

RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na 38. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu 2016“. Znění smlouvy
bylo odsouhlaseno vedením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 38.
ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu 2016“.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh").
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 346- 14715/16,
(uložen úkol číslo 21102).
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 38.
ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu 2016“, ve znění přílohy č. RM 346 - 5/6 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 346 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

5.7 Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/7 - Flash Příloha: RM 346 - 5/7 - Flash

Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia pro vystoupení Novoměstské filharmonie
na Jarním koncertě v novoměstské sokolovně dne 15.05.2016 od 18:00 hodin. Na akci by se mělo postavit pódium
složené ze všech ks městského pódia a pódia zapůjčeného od Sokola Krčín - obdobně jako při minulých koncertech.
Vzhledem k tomu, že v pátek 13.05.2016 proběhne v sokolovně akce a v sobotu 14.05.2015 se uskuteční od 8:30
hodin zkouška Novoměstské filharmonie, je nutné pódium postavit v sobotu do 8:30 hodin.
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Jarní koncert Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Uvedené žádosti bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je
časově na úkor prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 346- 14716/16,
(uložen úkol číslo 21103).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod na Jarní koncert Novoměstské filharmonie, který se uskuteční v neděli 15.05.2016 od 18:00 hodin
v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu 14.05.2016 do
8:30 hodin a úklid a odvoz pódia v pondělí 16.05.2016.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost o zapůjčení pódia - HALLA, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/8 - Flash Příloha: RM 346 - 5/8 - Flash

Vedení společnosti HALLA, a.s., žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia, pivních setů a odpadkových košů
na akci Den otevřených dveří firmy HALLA, a.s., která se uskuteční v sobotu 21.05.2016 v areálu firmy na adrese:
Černčická 43, Nové Město nad Metují. Stavět kryté pódium je možno v pátek, bourat v pondělí.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia, pivních setů a odpadkových košů na Den otevřených dveří ve firmě
HALLA, a.s.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: S akcí souhlasíme, doporučujeme zaslat pořadateli "Obecné podmínky pro konání akcí na veřejných
prostranstvích".
Vyjádření TS: Uvedené žádosti bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je
časově na úkor prováděné údržby ve městě.
Vyjádření OŠKS: V uvedených dnech se na Husově náměstí žádná akce nekoná, v sobotu 14.05.2016 dopoledne je
vítání občánků a setkání s jubilanty, což by tato akce neměla narušit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po dohodě radní rozdělili hlasování o žádosti na dvě části - první se týkalo podia a druhé - viz bod 5/14 se týkalo
souhlasu s postavením stánku na Husově náměstí. Ing. Prouza - upozornil, že je škoda, že tuto akci firma nepořádá v
termínu Dnů evropského dědictví, mohl tam zastavovat zvláštní autobus, který při "Dnech" vozí lidi po různých
místech, které jsou v tento den otevřeny. To by zajistilo firmě podstatně větší návštěvnost veřejnosti.
ST byl vyloučen na vlastní žádost z hlasování z důvodů možné podjatosti.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 346- 14717/16,
(uložen úkol číslo 21104).
RM souhlasí se zapůjčením a postavením krytého pódia v areálu společnosti HALLA, a.s., na Den otevřených dveří, který se
uskuteční v sobotu 21.05.2016 a se zapůjčením 10 ks pivních setů a 4 ks odpadkových košů, a to za režijní cenu 10.000 Kč.
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 346 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

5.9 Žádost o zapůjčení pódia - RED HELL 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/9 - Flash Příloha: RM 346 - 5/9 - Flash

Pan Jan Hable, hlavní pořadatel běžeckého závodu RED HELL 2016, žádá RM o souhlas se zapůjčením městského
pódia, pivních setů a odpadkových košů na akci, která se koná v sobotu 04.06.2016 na Pavlátově louce v Novém
Městě nad Metují. Pořadatelé si vše sami odvezou, postaví a přivezou zpět.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení pódia, pivních setů a odpadkových košů na běžecký závod RED HELL 2016.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Z podrobnějšího projednání:

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

ST byl vyloučen na vlastní žádost z hlasování z důvodů možné podjatosti.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 346- 14718/16,
(uložen úkol číslo 21105).
RM souhlasí se zapůjčením pódia, 10 ks pivních setů a 3 ks odpadkových košů na akci RED HELL 2016, která se uskuteční
v sobotu 04.06.2016 na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují.
RM 346 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s. r. o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/10 - Flash Příloha: RM 346 - 5/10 - Flash

Jednatel společnosti Savage Company s. r. o. žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U
nás na zámku", který se uskuteční v sobotu 25.06.2016 na nádvoří novoměstského zámku. Jedná se o již tradiční
rodinný festival, který obsahuje koncerty, divadelní představení, loutkové divadlo a další doprovodné akce. Stavět
kryté pódium je možno v pátek, bourat v pondělí.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U nás na zámku".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Uvedené žádosti bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je
časově na úkor prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 346- 14719/16,
(uložen úkol číslo 21106).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na nádvoří novoměstského zámku na letní minifestival "U
nás na zámku", který pořádá společnost Savage Company s.r.o. v sobotu 25.06.2016. Společnost Savage Company s.r.o.
bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 8.100 Kč. RM
ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Žádost o zapůjčení pódia - KBA - Grafitec s.r.o
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/11 - Flash Příloha: RM 346 - 5/11 - Flash

Vedení společnosti KBA - Grafitec s. r. o., Dobruška, žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia na akci "Den
otevřených dveří a 60 let od založení firmy", která se uskuteční v sobotu 25.06.2016 ve starém pivovárku v Dobrušce.
Stavět kryté pódium je možno v pátek, bourat v pondělí.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zapůjčení a postavení krytého pódia společnosti KBA - Grafitec s. r. o., Dobruška.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: V uvedeném termínu by mělo být pódium postaveno na zámku.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k pořádání festivalu "U nás na zámku" ve stejném termínu, doporučujeme nesouhlasit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Odhlasováno ve znění "RM nesouhlasí", a to z důvodu konání již jiné akce ve stejném termínu.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 346- 14720/16
RM nesouhlasí se zapůjčením a postavením krytého pódia společnosti KBA - Grafitec s. r. o., Dobruška, na akci "Den
otevřených dveří a 60 let od založení firmy", která se uskuteční v sobotu 25.06.2016 ve starém pivovárku v Dobrušce.
RM 346 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

5.12 Žádost o zapůjčení pódia - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 5/12 - Flash Příloha: RM 346 - 5/12 - Flash

Krajské sdružení hasičů Královehradeckého kraje žádá RM o zapůjčení krytého pódia na Festival hasičských
přípravek 2016, který se koná v Novém Městě nad Metují na Pavlátově louce ve dnech 17. - 18.09.2016.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia na Festival hasičských přípravek 2016.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je časově na úkor
prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
RM odsouhlasila navržené znění usnesení s dovětkem, že to bude mít žadatel jako podporu.
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 346- 14721/16,
(uložen úkol číslo 21107).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na Festival hasičských přípravek 2016, který pořádá ve
dnech 17. a 18.09.2016 Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují.
Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město nad
Metují nefinanční příspěvek ve výši 8.500 Kč. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Žádost o zapůjčení pódia - Gymnázium Jaroměř
Identifikace:
Studenti Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř žádají RM o zapůjčení 10 ks nízkého pódia na "Školní majáles", který se
koná v pátek 13.05.2015 v Jaroměři. V případě zapůjčení si dopravu zajistí sami.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zapůjčením 10 ks nízkého pódia Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem ke zkoušce Novoměstské filharmonie v sobotu 14.05.2016 je nutné vrátit pódium
nejpozději do 8:00 hodin přímo do sokolovny.
Vyjádření TS: Nesouhlasíme se zapůjčením. V sobotu v časných ranních hodinách musíme podium postavit v
sokolovně pro koncert Novoměstské filharmonie.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
ST byl vyloučen na vlastní žádost z hlasování z důvodů možné podjatosti.
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 346- 14722/16,
(uložen úkol číslo 21108).
RM souhlasí se zapůjčením 10 ks nízkého pódia Gymnáziu Jaroslava Žáka Jaroměř na akci "Školní majáles", která se
uskuteční v pátek 13.05.2016 v Jaroměři, a to za podmínky, že si pořadatel zajistí dopravu a pódium vrátí v sobotu
14.05.2016 do 8:00 hodin do sokolovny v Novém Městě nad Metují.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Žádost o postavení stánku na Husově náměstí - HALLA, a.s.
Identifikace:
Vedení společnosti HALLA, a.s. žádá o povolení využití Husova náměstí na propagaci Dne otevřených dveří ve dnech
14. a 15.05.2016 formou postavení stánku o rozměrech 3x3 m a rozdávání letáků s pozvánkou na výše uvedenou
akci v době od 13:00 do 17:00 hodin. Stan by byl bílé barvy ozdobený logem firmy HALLA, a.s. a bezpečně zajištěn.
K rozhodnutí:
Souhlasit s postavením stánku na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

ST byl vyloučen na vlastní žádost z hlasování z důvodů možné podjatosti.
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 346- 14723/16
RM souhlasí s postavením stánku o rozměrech 3x3 m v prostoru před "vlaštovkami" na Husově náměstí ve dnech 14. 15.05.2016 v době od 13:00 do 17:00 hodin, ve kterém se budou rozdávat letáky na výše uvedenou akci.
RM 346 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

STIS
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Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 346 - 25.4.2016

Finance

15:15

OF

6.1 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (na sociální služby)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 6/1 - Flash Příloha: RM 346 - 6/1 - Flash

Vzhledem k možnosti přistoupení k Pověření Královéhradeckého kraje ohledně poskytované vyrovnávací platby a
nově nadefinovaným sankcím za různá porušení rozpočtové kázně v oblasti sociálních služeb, je předkládána ke
schválení nově vytvořená Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (na sociální služby) vč. "Předkládacího návrhu".
RM schvaluje dotace do výše 50.000 Kč, proto je RM předložena ke schválení i příslušná vzorová smlouva.
K rozhodnutí:
Schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (na sociální služby).
Odůvodnění:
Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (na sociální služby) byl vypracován ve spolupráci s vedoucí
OSV, IA, OŠKS a PRAV
Vysvětlení: Ing. Vratislav Fröde referentIA Interní auditor
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 346- 14724/16
RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (do 50.000 Kč) na sociální služby, ve znění přílohy č. RM
346 - 6/1.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 6/2 - Flash Příloha: RM 346 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 346 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 346- 14725/16,
(uložen úkol číslo 21109).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v "MŠ Rašínova" a v "ZŠ a MŠ Krčín" ve znění přílohy č. RM 346 - 6/2.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení účtů u KB
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 6/3 - Flash Příloha: RM 346 - 6/3 - Flash

OF předkládá ke schválení Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu a dalších účtů s Komerční
bankou, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969. Na základě těchto dodatků budou městu sníženy poplatky
za vedení účtů, zasílání výpisů a za bankovní položky. Dodatek "Individuální ceny za položky" je vzorový a obdobný
bude uzavřen i k dalším účtům u KB.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatky ke smlouvám.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 346- 14726/16,
(uložen úkol číslo 21110).
RM schvaluje Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 č. p. 969, ve znění přílohy č. RM 346 - 6/3 a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 346 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.6.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

6.4 Zpráva o kontrole FÚ - výzva č. 69
Identifikace:
Dne 14.04.2016 byla se ST projednána konečná Zpráva č. 2015/437 o daňové kontrole provedené Finančním úřadem
pro Královéhradecký kraj na projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě městského úřadu.
Kontrolou bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně v oblasti tří výběrových řízení na zakázky Vzdělávání
zaměstnanců města NMnM v oblasti měkkých dovedností, Vzdělávání zaměstnanců města NMnM v oblasti právních
předpisů a Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obcí ve SO ORP NMnM (příliš obecný a nejednoznačný způsob
hodnocení v případě hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb, nedodržení zásady transparentnosti při vyhlášení
výzvy tím, že toto kritérium nebylo jasněji stanoveno, a uzavření dodatku k jedné smlouvě, který prodlužoval termín
plnění zakázky z důvodu nemoci školitelky). Dále pak bylo napadeno neoprávněné použití částky 199,60 Kč na
neuznatelné výdaje. Před vyhotovením konečné zprávy byly ze strany města podány připomínky, které odůvodňovaly
a vysvětlovaly jednotlivé body zprávy. Ze strany FÚ nebyly tyto připomínky akceptovány. Na základě zprávy bude
nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 31.529 Kč a následně pak ve stejné výši penále. Město bude
postupovat cestou žádosti o prominutí odvodu a penále. Celkově město obdrželo v rámci tohoto projektu dotaci ve
výši 2 449 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Vedoucí OF a TAJ informovali o dalším postupu, město bude žádat o prominutí odvodu.
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 346- 14727/16
RM bere na vědomí informace ve věci Zprávy o kontrole provedené Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj na projekt
Vzděláváním k vyšší profesionalitě městského úřadu (výzva 69).
RM 346 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 346 - 25.4.2016

Různé

15:30

7.1 Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2013
Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/1 - Flash Příloha: RM 346 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2013, ve znění přílohy č. RM 346 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/schválit Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2013.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 346- 14728/16
RM projednala a schvaluje Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2013, ve znění přílohy č. RM 346 - 7/1.
RM 346 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Program prevence rizikového chování 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/2 - Flash Příloha: RM 346 - 7/2 - Flash

Manažerka prevence kriminality na základě doporučení pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování předkládá
RM návrh výše podpory jednotlivých žádostí o dotaci pro oblast prevence rizikového chování 2016 - více informací viz
příloha č. RM 346 - 7/2.
K rozhodnutí:
RM souhlasí s výši finanční podpory jednotlivých žádostí v souladu s přílohou a pověřuje ST podpisem
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Dagmar Dvořáčková vedoucí oddělení Odbor sociálních věcí
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 346- 14729/16
RM souhlasí s výši finanční podpory jednotlivých žádostí v souladu s přílohou č. RM 346 - 7/2 a pověřuje ST podpisem
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM 346 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Smlouva č. 296/16/D - kabiny WC a příslušenství
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/3 - Flash Příloha: RM 346 - 7/3 - Flash

Vedoucí TS, p. Miroslav Trojan, žádá RM o schválení Smlouvy č. 296/16/D mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Eko Delta, s.r.o., Zelená 855, 552 03 Česká Skalice, o pronájmu mobilní toalety pro rok 2016. Kabina WC byla
umístěna již v 15. kalendářním týdnu na základě objednávky TS č. 29/2016 za stejných podmínek a totožné ceny jako
v roce 2015. Smlouva byla firmou Eko Delta, s. r. o., zaslána až následně.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu č. 296/16/D + pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Smlouva byla předložena PRAV - viz stanovisko v příloze č. RM 346 - 7/4, tj. "Předkládací návrh".
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 346- 14730/16
RM schvaluje Smlouvu č. 296/16/D mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Eko Delta, s.r.o., Zelená 855, 552 03
Česká Skalice, o pronájmu mobilní toalety pro rok 2016, ve znění přílohy č. RM 346 - 7/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 346 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 346 - 25.4.2016

7.4 Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 12.04. 2016 - požadavky na činnost TS
Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/4 - Flash Příloha: RM 346 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Zápis č. 4 Osadního výboru Krčín ze dne 12.04.2016 - viz příloha č. RM 346 - 7/4. Konkrétní podněty jsou řešeny buď
v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO. Na RM bude třeba rozhodnout, které z podnětů
rozpracovat do konkrétních usnesení.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 346- 14731/16,
(uložen úkol číslo 21111).
RM bere na vědomí zápis OV Krčín ze dne 12.04.2016, ve znění přílohy č. RM 346 - 7/4, a bere na vědomí, že operativní
záležitosti uvedené v části zápisu nazvané "Požadavky a doporučení", tj. opravit betonové schody na stezce od zvonice ke
křižovatce ulic Na Kopci, Husitská, Bratří Čapků; umístit odpadkový koš u plakátovací tabule v ul. Na Strážnici (nad Kujalkou);
znovu osadit světlo VO v ul. Nahořanská u č. p. 326 (předposlední dům vlevo ve směru na Nahořany) zajistí TS. Přidání
dalšího světla na stožár VO v ul. Železova louka, nedaleko od ústí do ul. Dobrušská, považují TS za nadbytečné a budou v
tomto smyslu informovat předsedu OV.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Zakázka malého rozsahu pořízení kancelářského nábytku
Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/5 - Flash Příloha: RM 346 - 7/5 - Flash

Identifikace:
Jedná se o skříně a úložné prostory v kanceláři OF.
K rozhodnutí:

Určit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Termín plnění zakázky požadujeme v termínu plánovaného malování v levém křídle budovy v době letních
cyrilometodějských svátků.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 346- 14732/16
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku firmy ALEX kovový a školní nábytek,
s.r.o., se sídlem: Jamborova 3169/25, 615 00 Brno, IČO: 26943344, za nabídkovou cenu 39.900 Kč bez DPH, DPH 21%
8.379 Kč, celková cena vč. DPH 48.279 Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 346 - 7/5. V případě
neuzavření smlouvy s uchazečem na 1. místě doporučuje komise stanovit pořadí na místě druhém, a to nabídku firmy
Truhlářství Roman Lébl, se sídlem: Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 72182881, za nabídkovou cenu 46.600 Kč bez
DPH, DPH 21% 9.786 Kč, cena celkem vč. DPH 56.386 Kč.
RM 346 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.6 Žádost TS o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/6 - Flash Příloha: RM 346 - 7/6 - Flash

Žádost vedoucího TS o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce
VI. - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody. Jedná se o nákup obalované směsi - asfaltového betonu ČSN EN
13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro opravy komunikací. Předpokládaný odběr pro rok 2016 je 100 t.
Dodavatelem je Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín 170B Obalovna Červený
Kostelec, za cenu 1.815 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/chválit udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Tato obalovna je jediná obalovna v dostupné vzdálenosti od Nového Města nad Metují, ze které jsme schopni přivézt
směs v teplotě nutné ke zpracování.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 346- 14733/16
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce VI. - Výjimky, výhradní
dodavatel, technické důvody a ukládá TS v roce 2016 realizovat nákup obalované směsi - asfaltového betonu ČSN EN 131081 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro opravy komunikací od firmy Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec
33 - Machnín 170B Obalovna Červený Kostelec za cenu 1.815 Kč vč. DPH.
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Oznámení ve věci pořádání festivalu ve Vrchovinách - žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2006
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/7 - Flash Příloha: RM 346 - 7/7 - Flash

Oznámení (žádost o udělení výjimky) p. J. R. a p. M. H. ze dne 20.04.2016 ve věci pořádání festivalu punkové hudby
(ku příležitosti 7 let vzniku kapely 2h5-ka) ve Vrchovinách (střelnici) dne 18.06.2016 (sobota) od 15:00 hodin s
ukončením do 03:00 hodin, tj. v neděli. Podrobnosti viz příloha č. RM 346 - 7/7.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s udělením výjimky pro pořádání jednorázové akce.
Odůvodnění:
Stanovisko předsedkyně OV Vrchoviny paní Mgr. Hany Rydlové:
OV Vrchoviny s pořádáním uvedené akce souhlasí při splnění následujících podmínek:
- bude nahlášen alespoň přibližný počet zúčastněných osob
- v případě znečištění obce či poškození cizího majetku pořadatelé zajistí úklid obce a nápravu způsobených škod
- ozvučení akce bude po 24. hodině ukončeno nebo výrazně ztišeno (noční klid).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 346- 14734/16,
(uložen úkol číslo 21112).
RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku p. J. R. a p. M. H., která
umožňuje pořádání jednorázové akce - festival punkové hudby (ku příležitosti 7 let vzniku kapely 2h5-ka) ve Vrchovinách
(střelnici) dne 18.06.2016 (v sobotu od 15:00 hodin s ukončením do 03:00 hodin následujícího dne, tj. v neděli). Závaznou
podmínkou výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 2/2006 s tím, že po 22. hodině nebude konáním veřejně
přístupné kulturní akce docházet k narušování nočního klidu. RM stanovila následující postup při jednotlivých sankcích: 1.
městská policie, v rámci vlastní iniciativy, nebo na základě stížnosti na hluk po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení
daných podmínek. 2. Pokud shledá městská policie porušení podmínek, při prvním porušení upozorní provozovatele, při
druhém porušení bude vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím porušení bude věc oznámena RM, která odejme
výjimku a tím bude možnost konání veřejně přístupných kulturních podniků v daném zařízení omezena pouze na dobu od
6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude městská policie užívat všech sankčních ustanovení dle přestupkového zákona, tzn.
udělení pokut za rušení nočního klidu fyzické osobě, nebo dá městská policie podnět k zahájení řízení s provozovatelem o
udělení sankce pro porušení obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování postupovat pouze na základě informací a
hodnocení předložených městskou policií.
RM 346 Schvaluje.
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RM 346 - 25.4.2016

7.8 Úpravy www stránek města
Identifikace:
Informace TAJ - v reakci na připomínky k webu města a k orientaci na něm, uskutečnila se schůzka Mgr. Kunteové v
MKN a dále pak jednání u TAJ. Byla přijata první dílčí opatření a úpravy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - na základě připomínek občanů byly provedeny následující změny webu města: přidání adresy a telefonního
čísla úřadu na titulní stranu webu pod levý sloupec menu a zároveň do úvodní stránky Kontaktů; přejmenování
položky menu „Životní situace“ na „Potřebuji si vyřídit (životní situace)“ a její přesun z položky „Městský úřad“ na první
úroveň menu; přesun položky „Smlouvy uzavřené městem“ z položky menu „Rozvoj města“ do položky menu
„Dokumenty města a MěÚ"; přidání položky “Veřejné zakázky“ do rychlých odkazů v zápatí „Pro podnikatele“. V
dalších úpravách bude pokračováno, ale to bude již dlouhodobější záležitost a budeme pak o podrobnostech
informovat RM i veřejnost.

7.9 Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 12.04. 2016 - další podněty
Identifikace:
Viz bod 7/4 OV Krčín požaduje zpřísnit dohled MP v autobusové zastávce Krčín, most (kouření, konzumace alkoholu,
nepořádek).
K rozhodnutí:
Projednat a přijmout opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 346- 14735/16,
(uložen úkol číslo 21113).
RM ukládá ST zajistit zpřísněný dohled MP v autobusové zastávce Krčín, most (kouření, konzumace alkoholu, nepořádek).
RM 346 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Žádost o vydání vyjádření k žádosti o změnu licence - linka č.: 640 134 Náchod - Bražec - Nové Město
nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/10 Příloha: RM 346 - 7/10

Identifikace:

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO: 601 10 244, k provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy na lince č. 640 134 Náchod - Bražec - Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 346- 14736/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 134 Náchod Bražec - Nové Město nad Metují.
RM 346 Souhlasí.
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7.11 Žádost o vydání vyjádření k žádosti o změnu licence - linka: 640 145 Nové Město nad Metují Ohnišov - Bačetín - Sedloňov - Deštné v Orlických horách
Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/11 Příloha: RM 346 - 7/11

Identifikace:

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO: 601 10 244, k provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy na lince č. 640 145 Nové Město nad Metují - Ohnišov - Bačetín - Sedloňov - Deštné v Orlických
horách.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 346- 14737/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 145 Nové Město
nad Metují - Ohnišov - Bačetín - Sedloňov - Deštné v Orlických horách.
RM 346 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Podnět radního Ing. Petra Neumanna ve věci rozbořeného pomníku u hřbitova Všech Svatých
Identifikace:
Pan Ing. Petr Neumann informoval o rozbořeném pomníku uvnitř hřbitova Všech Svatých (tj. pod sokolovnou v ul.
Sokolská) a požádal, zda by nebylo možné tento prostor upravit a pomník uložit např. v rámci TS.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města
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7.13 Informace radního Mgr. Lubomíra Černého o úspěchu školy "SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad
Metují"
Zdroj. dokum.: RM 346 - 7/13

Identifikace:

Informace Mgr. Lubomíra Černého, jako zástupce školy Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního
odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 (dále jen "SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují"), o
úspěchu školy, o který se zasloužili studenti. Podrobnosti viz projednání + přílohy č. RM 346 - 7/13 (viz zdrojový
dokument).
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Informace Mgr. Černého:
Ve dnech 19. - 20.04.2016 se uskutečnilo v Hradci Králové celostátní kolo soutěže odborných dovedností oboru
Strojní mechanik/Zámečník, KOVO JUNIOR 2016. SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují reprezentoval student 3.
ročníku oboru strojní mechanik M. K. Do soutěže se zapojilo 19 soutěžících z celé ČR, aby poměřili síly v praktické a
teoretické části soutěže. V této veliké konkurenci se podařilo studentu M. získat krásné 2. místo, za což mu
blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Dík patří i učiteli odborného výcviku p. J. A., který M. na
soutěž připravil.
Ve dnech 14. - 16.01.2016 se uskutečnil 22. ročník soutěže mladých odborníků v gastronomii, Mezinárodní
mistrovství ČR Brno, výstaviště, GASTRO JUNIOR BRNO BIDVEST CUP 2016, kde zvítězila a na 1. místě se umístila
K. K. studentka 2. ročníku oboru číšník za předvedené dovednosti, znalosti a tvořivost v soutěžním oboru číšník a
Asociace číšníků ČR jí udělila zlatý diplom (zlatou medaili).
V letošním roce se SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují opět účastnila soutěže Gastro Hradec, která se konala
dne 14.04.2016 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Jednalo se o 21. ročník národní soutěže kuchařského a
cukrářského umění s mezinárodní účastí a zároveň o 11. ročník Mistrovství republiky kuchařů a cukrářů.
Studentka 2. ročníku oboru cukrář, Š. H., soutěžila v kategorii „Cukrář Kadet“, což je kategorie určená pro soutěžící do
18 let. Soutěžním exponátem byl slavnostní dort na volitelné téma s vykrojenou porcí k degustaci. Vzhledem k
aktuálním událostem ve společnosti jsme se letos zaměřili na problematiku výroby a využívání palmového oleje, na
níž jsme chtěli upozornit a také stručně o ní informovat. Název exponátu proto zněl „(S)poušť na modré planetě“.
Naším cílem bylo především zaujmout a objasnit některé příčiny spojené s tímto tématem, jež bohužel velmi úzce
souvisí s největší ekologickou katastrofou 21. století, o které jsme ve spojitosti s požáry v Indonésii mohli slyšet v
loňském roce. Za svůj exponát získala studentka Š. zlatou medaili. Soutěžící připravovala učitelka odborného výcviku
Z. F. a patří jí za to velký dík.
Za obor kuchař se soutěže v kategorii Kuchař kadet zúčastnila studentka 1. ročníku H. P. Soutěžním úkolem bylo
vytvoření tříchodového menu ve složení studený předkrm, polévka a hlavní pokrm. Se svým menu skončila studentka
H. ve stříbrném pásmu a celkově na 5. místě. Poděkování patří také M. B. - učitelce odborného výcviku.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 346:

15:31

Příští porada bude: RM 347, 9.5.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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