Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 342 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 29.2.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 342 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:58
místostarosta (Město)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:45
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:04
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:58
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:58
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:03
16:58
architekt (Odbor majetku města)
13:14
13:32

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

Záznam a ověření zápisu RM 342 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 342 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 29.2.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
2 Různé
3 Dětská hřiště
4 Sportoviště
5 Nákup pozemků do vlastnictví města principy, preference

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

ST
OMM
OMM
OMM

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 342 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:58
místostarosta (Město)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:45
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:04
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:58
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:58
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:03
16:58
architekt (Odbor majetku města)
13:14
13:32

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 342 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 341) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 341 ze dne 15.2.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 342

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 280- 11862/13

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

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. ŘSD byla zaslána nabídka na monitoring a žádost o vyčíslení možného podílu. I
po urgenci zatím neznáme odpověď. Po získání informací bude předloženo do RM. RM 342 schválen nový termín:
14.3.2016 (ŘSD prozatím neodpovědělo na žádost o podílnictví na financování monitoringu.)
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13354/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 681
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci
akce "Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem
finančních prostředků z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Rozšíření zadání o zjištění inženýrských sítí a zpracování PD na přípojky jednotlivých inženýrských sítí pro budoucí
plánované parcely pro viladomy, MŠ a MK, dále pak i na VO bylo projednáno a odsouhlaseno s vedením města. Na
příští řádnou RM 343 bude předložena ke schválení SOD s vybraným projektantem. RM 342 schválen nový termín:
14.3.2016 (Předložení SOD do RM.)
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13967/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 280
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Svislé dopravní značení v ul. Halínská - podnět občana z rubriky dotazy a odpovědi na webových stránkách mě

Usneseni:: RM schvaluje instalaci svislého dopravního značení č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. s
dodatkovou tabulkou č. E13 s údajem od 06:00 hodin do 08:00 hodin v ul. Halínská v k. ú. Spy a dále ukládá OMM
zajistit zvýraznění DZ "Přechod pro chodce" v ul. Halínská k. ú. Spy. RM pověřuje OMM k zajištění příslušných
vyjádření a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14074/15
20 431
Věc:

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

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Dopravní značení v ulici Zborovská a 28. října - rozpočtové opatření

Usneseni:: RM schvaluje provedení Dopravního opatření „Zóna s dopravním omezením v ulici Zborovská a v ulici 28. října“ a
ukládá OMM zajistit potřebná povolení. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 6.000 Kč z org. 1659
„Úprava v ulici v Zahradách - obousměrný provoz cyklistů“ na org. 1501 „Dopravní značení“.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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RM 333- 14113/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 468
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Nabídka pozemků k odkoupení v k. ú. Krčín do majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek, a to vč. expertního odhadu tržní hodnoty na pozemky vedené na LV č.
2899 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 337- 14252/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 590
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Koupě pozemku do majetku města v ul. U Lípy

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 674/27 o výměře 2 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. a obec
Nové Město nad Metují z vlastnictví manželů M. a M. H., a to za kupní cenu sjednanou dle znaleckého posudku ze dne
29.10.2015 ve výši 516 Kč/m2 pozemku, tj. 1.032 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad práva do katastru
nemovitostí.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 337- 14254/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 591
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí:

25.2.2016

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

Prodej bytu z majetku města č. 21 v č. p. 533

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, prodej nemovitosti - bytová
jednotka č. 533/21, umístěná ve 3. nadzemním podlažím, která je vymezena jako byt č. 21 ve stavbě budovy č. p. 532,
533 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku p. č. st. 874 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul. Malecí,
v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4312/112620,
zájemci, p. V. T., za nabídnutou kupní cenu 663.100 Kč s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru
nemovitostí a prodávající uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 337- 14255/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 592
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci

Usneseni:: RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú.
Krčín, zapsaného na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, zájemci p. P. Š., za nabídnutou kupní
cenu ve výši 550 Kč/m2 pozemku, tedy za celkovou kupní cenu 1.693.450 Kč.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 337- 14268/15
20 603
Věc:

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

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Žádost DI Náchod o doložení podkladů pro další šetření a případné opatření na místní komunikaci na pozemku

Usneseni:: RM ukládá OMM odeslat DI Náchod k žádosti ze dne 25.11.2015 sdělení, že město Nové Město nad Metují
nedisponuje dokladem o zatížitelnosti veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy a v
této chvíli nepředpokládá zadat zpracování znaleckého posudku. RM rozhodla, že vjezd na účelové místní komunikace
na pozemku p. p. č. 562/1 a 600 v k. ú. Spy nebude omezen dopravní značkou omezující vjezd nákladních vozidel na
tyto veřejně přístupné účelové komunikace.
Plnění:
Splněno, sdělení bylo DI Náchod odesláno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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RM 337- 14292/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 617
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Návrh Zásad pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Zásady pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad
Metují, a to ve znění přílohy č. RM 337 - 5/6.
Plnění:
Splněno, projednáno v ZM 112 dne 25.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 337- 14313/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 628
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 25.2.2016

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

Informace TAJ k zápisům OV Vrchoviny č. 3, 4 a 5/2015

Usneseni:: RM bere na vědomí informace TAJ k zápisům OV Vrchoviny č. 3, 4 a 5/2015 a doporučuje ZM vzít na vědomí a
souhlasit s rezignací předsedy OV Vrchoviny p. Jiřího Anděla ze zdravotních důvodů, poděkovat mu za dosavadní
práci, kterou ve funkci odvedl. Dále pak RM doporučuje ZM zvolit novou předsedkyní OV Vrchoviny stávající členku
výboru, paní Mgr. Hanu Rydlovou a vzít na vědomí informaci, že funkci zástupce předsedkyně výboru bude vykonávat
p. Roman Macháně, který je rovněž členem OV Vrchoviny.
Plnění:
Splněno - záležitost byla zařazena do programu ZM 112 (10), tj. dne 25.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 338- 14317/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 632
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 51/15/BVB/MS
mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD ČR) ve znění přílohy č. RM 338 - 2/4. RM
doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 338- 14320/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 635
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Aktualizace Přílohy č. 1 - Běžná údržby bytu a drobné opravy
Int: OSN/394

Usneseni:: RM schvaluje aktualizaci Přílohy č. 1 k nájemním smlouvám bytů v bytovém fondu města, v souladu s Nařízením vlády
č. 308/2015 ve znění přílohy č. RM 338 - 3/1 s účinností od 01.01.2016.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 338- 14321/16
20 636
Věc:

Termín: 25.2.2016

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

, výchozí: 25.2.2016

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

Odměňování neuvolněných zastupitelů

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit navýšení odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům města Nové Město nad
Metují, ve znění upravené přílohy č. RM 338 - 4/1.
Plnění:
Bylo projednáno na ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Odpovídá (Garant) : ST

20 739
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 339- 14333/16

, výchozí: 25.2.2016

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

Prodej pozemků z majetku města pod stavbou části jezu na Metuji

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků st. p. č. 2510 o výměře 116 m2 a st. p. č. 2511 o výměře 42 m2,
oba druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsané na listu vlastnictví
č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, které jsou zastavěné částmi stavby vodního díla - jezu na řece
Metuji, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště
Náchod, na listu vlastnictví č. 3042 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to žadateli, který je vlastníkem této
stavby vodního díla, tj. České republice, za kterou má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého
951, Hradec Králové, IČO: 70890005, a to za cenu 245 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou sjednanou kupní cenu 38.710
Kč s tím, že kupující uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 741
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 339- 14335/16

, výchozí:

25.2.2016

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

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IP-12-2007550/1, název stavby: Nové Město n/Met. - zemní přípojka kNN pro p. č. 128/4, H., pro ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, na pozemku p. p. č. 675/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec
Nové Město nad Metují, upravenou a doplněnou o podmínky uvedené v návrhu předloženém v příloze: návrh smlouvy
a pověřuje ST jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm
pozemku zatíženého věcným břemenem a celková cena bude stanovena dle výměry zjištěné geometrickým plánem,
podle skutečného provedení, vyhotoveným na náklady žadatele.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 742
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: TS = Technické služby

RM 339- 14336/16

, výchozí: 29.2.2016

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

Žádost Centrum Najáda s.r.o. ze dne 10.01.2016

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice na pozemku st. p. č. 1790 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
11.3.2016
Poznámka:

RM 339- 14344/16

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

20 747
Věc:

Závěr:

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Zateplování bytového domu, TGM 44-47, Nové Město nad Metují - zpracování a podání žádosti

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do 16. výzvy IROP s projektem „Zateplování bytového domu, TGM
44-47, Nové Město nad Metují“. RM souhlasí se zadáním zpracování žádosti o dotaci externí firmě s nejnižší
nabídkovou cenou.
Plnění:
Zpracování žádosti externí firmě bude zadáno po schválení v ZM dne 25.2.2016. RM 342 schválen nový termín:
14.3.2016 (Bude zadáno po projednání a schválení v ZM dne 25.2.2016.)
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 339- 14359/16
20 754
Věc:

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

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

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

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2016 Sportovnímu klubu Nové Město
nad Metují ve výši 400 tis. Kč z důvodu zajištění provozu klubu v prvním čtvrtletí roku a pověřit ST podpisem smlouvy
se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č ZM 110 - 7349/15.
Plnění:
Splněno, projednáno v ZM 112 dne 25.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.3.2016

RM 339- 14360/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 755
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Žádost Centra Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2016

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2016 Centru Najáda s.r.o. ve výši 300
tis. Kč z důvodu zajištění provozu bazénu a sauny v prvním čtvrtletí roku a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č ZM 110 - 7349/15.
Plnění:
Splněno, projednáno v ZM 112 dne 25.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14363/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 758
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 25.2.2016

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

Žádost T.J. Sokol Nové Město nad Metují o finanční spoluúčast města

Usneseni:: RM se seznámila se žádostí Tělocvičné jednoty Sokol Nové Město nad Metují o finanční spoluúčast města na
rekonstrukci parketových podlah novoměstské sokolovny. RM doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast města
(dotaci) ve výši 100 tis. Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Město nad Metují na rekonstrukci parketových podlah
sokolovny. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - navýšení § 3419 - dotace TJ Sokol Nové Město nad
Metují - oprava podlah o částku 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto převodem prostředků z Financování - položka
8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Plnění:
Bylo projednáno na ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14381/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 795
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. U Lípy

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 674/22 o výměře 256 m2, druh pozemku trvalý travní porost v
k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, do společného jmění
manželů pí M. H. a p. M. H., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 555 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
ve výši 142.080 Kč dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14384/16
20 797
Věc:

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

Termín: 11.4.2016

, výchozí: 11.4.2016

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

VŘ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují / 2

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují / 2" firmě Tomovy parky
group s.r.o., Prvomájová 866/24, Radotín, 153 00 Praha 5, varianta č. 2, za nabídkovou cenu 852.251 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomovy parky group s.r.o.,
Karlovice - Radvánovice 11, 511 01 Turnov, ve znění přílohy č. RM 340 - 3/2 a pověřuje ST jejím podpisem. RM
souhlasí, aby na toto hřiště byla podána žádost o dotaci z grantového programu ČEZ "Oranžová hřiště".
Plnění:
SOD je připravena k podpisu. Žádost o dotaci bude podána do konce března 2016. RM 342 schválen nový termín:
11.4.2016 (SOD je připravena k podpisu. Žádost o dotaci bude podána do konce března 2016.)
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 4.3.2016

RM 340- 14385/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 798
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

VŘ - Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve znění přílohy č. RM 440 - 3/3, rozhodla o zadání veřejné
zakázky "Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují", takto:
Dílčí část 1 "Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky ZŠ Komenského, čp. 15, ul. Komenského" bude zadána
firmě INVEKO s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 922.981,73 Kč vč. DPH.
Dílčí část 2 "Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, čp. 1000, ul. Školní" bude zadána
firmě Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 822.892,44 Kč vč. DPH.
Dílčí část 3 "Oprava sociálního zařízení v 1. a 2. n. p. Mateřská školka Rašínova čp. 600" bude zadána firmě INVEKO
CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 1.299.077,80 Kč vč. DPH.
RM souhlasí s předloženými smlouvami o dílo na jednotlivé dílčí části ve znění přílohy č. RM 340 - 3/3 a pověřuje ST
podpisem těchto smluv.
Plnění:
Jednotliví uchazeči postupně předkládali požadované doklady před podpisem SOD. SOD jsou připraveny před
podpisem. RM 342 schválen nový termín: 14.3.2016 (SOD jsou připraveny před podpisem.)
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 340- 14386/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 799
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

VŘ - PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují / 2

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD – rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují /
2“ firmě Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, za nabídkovou cenu
134.310 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - přesun 35 tis. Kč z org. 1660 - Parkoviště ul. Havlíčkova - PD na org. 1698 Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše - PD. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, ve znění
přílohy č. RM 340 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14387/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 800
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí:

29.2.2016

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

VŘ - PD - stavební úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - stavební úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova, Nové Město nad
Metují“ firmě Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, za nabídkovou
cenu 127.050 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, ve znění přílohy č. RM 340 3/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14390/16
20 801
Věc:

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

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Příkazní smlouva k akci „Zateplení BD č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ - zpracování žád

Usneseni:: 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 30.250 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy č. RM 340 - 3/8. RM pověřuje ST podpisem této příkazní smlouvy.
Plnění:
Příkazní smlouva bude s externím projektovým manažerem podepsána ve chvíli, kdy bude v ZM dne 25.2.216
schváleno podání žádosti o dotaci na akci „Zateplení BD č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“.
RM 342 schválen nový termín: 14.3.2016 (Podpis proběhne po schválení podání žádosti o dotaci na ZM dne
25.2.2016.)
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 4.3.2016

RM 340- 14391/16

Odpovídá (Garant) : MST

20 802
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Nerealizace investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní" z rozpočtu města 2016

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí nerealizaci investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní" z
rozpočtu města 2016, neboť polský partner nemá v současné době záměr obdobného charakteru s přeshraničním
dopadem, který bychom mohli společně předložit poskytovateli dotace. ZM doporučuje zařadit tuto investiční akci do
návrhu rozpočtu na rok 2017.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14392/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 803
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Nová investiční položka - Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016 "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28.
října, Nové Město nad Metují". RM doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a
28. října, Nové Město nad Metují v částce 3 500 tis. Kč. RM doporučuje ZM uložit OMM vysoutěžit realizaci uvedené
akce vč. zpracování prováděcí dokumentace. Finanční prostředky budou pokryty přesunem z § 2212 - akce Stavební
úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní ve výši 3 100 tis. Kč a navýšením rozpočtu pokrytého z Financování - 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 400 tis. Kč.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14393/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 804
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Nová investiční položka - VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016 "VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují".
RM doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce "VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují" v částce 300 tis. Kč.
RM doporučuje ZM uložit OMM vysoutěžit realizaci uvedené akce vč. zpracování prováděcí dokumentace. Finanční
prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého z financování - 8115 - změna stavu prostředků na bankovních
účtech o částku 300 tis. Kč.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14396/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 806
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Program regenerace - příspěvky města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit povinný příspěvek města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 pro zachování
a obnovu kulturních památek (15 % z celkových nákladů na obnovu): 1) p. T. Ch., obnova štítu do zadomí a související
práce, 105 tis. Kč, 2) p. P. B., obnova krovu do náměstí + střešní plášť, 143 tis. Kč, 3) Ing. L. H. a M. H., obnova
obvodového pláště vč. nátěru oken, 60 tis. Kč, 4) p. J. H., obnova obvodového pláště včetně oken, 143 tis. Kč, 5) pí P.
D., stabilizace a zabezpečení viničních teras, 105 tis. Kč, 6) p. J. M. B. D., obnova dřevěné konstrukce Jurkovičova
mostu (zámecká zahrada), 60 tis. Kč, v celkové výši všech příspěvků 616 tis. Kč.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14397/16
20 807
Věc:

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

Termín: 14.3.2016

, výchozí:

14.3.2016

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

Žádost SVJ Na Bořetíně 727 a 728 o výstavbu ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730

Usneseni:: RM nesouhlasí s výstavbou ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730. RM ukládá OMM jednat se
žadateli, tj. SVJ Na Bořetíně 727-730 a dále pak i s obyvateli domu 44-47 v ul. T. G. Masaryka o budoucím využití
prostoru bývalého hřiště přiléhajícího k ul. Na Bořetíně, a to ve smyslu návrhů vyplývajících z Koncepce dopravy v klidu.
Plnění:
V lokalitě proběhl dotazníkový průzkum. Výsledky ankety jsou předloženy do koncepční RM. RM 342 schválen nový
termín: 14.3.2016 (Bude předloženo jako samostatný bod do RM 343.)
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 4.3.2016

RM 340- 14399/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 808
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Plánovací smlouva na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)"

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 1 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové
Město nad Metují (Krčín)" mezi městem a Královéhradeckým krajem ve znění přílohy č. RM 340 - 3/18 a pověřit ST
jejím podpisem.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14403/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 811
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Finanční vyrovnání za provedení technického zhodnocení bytové jednotky
Int: OSN/401

Usneseni:: RM souhlasí s finančním vyrovnání za provedení technického zhodnocení bytové jednotky, které provedla nájemnice pí
M. B., a to v hodnotě 42.572 Kč (39.572 Kč - výměna oken; 3.000 Kč - kuchyňská linka). Úhrada bude provedena z
rozpočtu OSN na správu nemovitostí - z rezervy.
Plnění:
Splněno. Uhrazeno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14404/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 812
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí:

29.2.2016

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

Žádost o úhradu finančních nákladů - MaR pro ZŠ Komenského
Int: OSN/402

Usneseni:: RM souhlasí s úhradou finančních nákladů vynaložených provozovatelem kotelny na provedení investice do sytému
měření a regulace plynové kotelny v "ZŠ Komenského" v celkové hodnotě 62.631 Kč vč. DPH. Úhrada bude
provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) dodavatele, tj. První novoměstské teplárenské s.r.o. V
souvislosti s touto úhradou RM uděluje OSN výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Úhrada bude provedena z rozpočtu OSN na správu nemovitostí - z rezervy.
Plnění:
Splněno. Uhrazeno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14408/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 813
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 25.2.2016

, výchozí:

25.2.2016

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

Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně
přínosnou spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ Spartak Nové Město nad Metují 100
tis. Kč, SK Nové Město nad Metují 50 tis. Kč, TJ Sokol Krčín 30 tis. Kč.
Plnění:
Splněno, projednáno v ZM 112 dne 25.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14410/16
20 815
Věc:

Termín: 25.2.2016

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

, výchozí:

25.2.2016

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

Žádost vrchního strážníka MP o navýšení rozpočtu Městské policie Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje nákup detektoru alkoholu včetně příslušenství, v rozsahu uvedeném v příloze č. RM 340 - 6/1, a to ze
stávajícího schváleného rozpočtu MP za celkovou částku 70 tisíc Kč s tím, že v případě nepříznivého vývoje rozpočtu
by byl ve druhé polovině roku podán návrh na schválení RO v potřebné výši.
Plnění:
Bereme na vědomí. V případě potřeby bude navrženo RO.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.3.2016

RM 340- 14412/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 816
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 29.2.2016

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci z majetku města, Technických služeb, chatové osady, Domu zdraví – bazén,
sauna a areálu Pavlátova louka ve znění přílohy č. RM 340 - 6/3.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14424/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 825
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 25.2.2016

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

Zápisy č. 2 a 3 z jednání KV

Usneseni:: RM bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 340 - 7/12 a ukládá je předložit do jednání ZM.
Plnění:
Splněno - záležitost byla zařazena do programu ZM 112 (10), tj. dne 25.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14425/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 826
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 25.2.2016

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

ZM 112 (10) - program

Usneseni:: RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 112 (10): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a
vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14427/16

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 828
Věc:

Termín: 18.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 18.2.2016

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

ST - žádost SDH Nové Město nad Metují - poskytnutí auta na výjezd do Hildenu

Usneseni:: RM souhlasí s poskytnutím referentského vozidla MěÚ Nové Město nad Metují pro SDH Nové Město nad Metují, za
účelem výjezdu zástupců SDH Nové Město nad Metují na slavnostní akci do Hildenu, a to v termínu 18.02. 21.02.2016. Vozidlo bude poskytnuto bezplatně vč. úhrady pohonných hmot.
Plnění:
Splněno - referentské vozidlo (Škoda Octavia zlaté barvy) bylo v pořádku vráceno panem Bc. Petrem Fantou dne
22.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14432/16
20 846
Věc:

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

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Prodej pozemků z majetku města - Rychta č. 2

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, prodej pozemku p. p. č. 379/1 o
výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na
Rychtě, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, p. F. S., nar. neuvedeno, za nabídnutou a
tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.210 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 314.600 Kč vč. DPH v zákonné
výši, pro záměr vyřešení rodinné situace a zajištění moderního bydlení pro jeho syna J. S. v obci Nové Město nad
Metují, s neuvedeným termínem. Termín byl do skončení jednání RM, dle jejího požadavku na závazné uvedení
termínu dokončení stavby doplněn zájemcem e-mailem takto: termín dokončení do 24 měsíců od vydání stavebního
povolení. Dále RM doporučuje ZM, aby daň z nabytí nemovitých věcí uhradil prodávající a náklady na vklad do KN
uhradil kupující. RM ukládá OMM zpracovat návrh kupní smlouvy doplněný o podmínky, dle kterých se kupující zaváže
dokončit stavbu dle Regulačního plánu Rychta v termínu, který navrhl.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.3.2016

Odpovídá (Garant) : ST

20 847
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 341- 14436/16

, výchozí: 25.2.2016

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

Nabídka pozemku k odkoupení v k. ú. Krčín do majetku města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků p. p. č. 223/9 o výměře 469 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. p. č. 753/15 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v
k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, za kupní cenu 117,14 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 55.290 Kč.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 850
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 341- 14439/16

, výchozí: 29.2.2016

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

Žádost o zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště

Usneseni:: RM bere na vědomí informace o podané žádosti p. P. M. K. a o předaných souhlasech sousedů s dočasnou
příjezdovou cestou. RM souhlasí se záborem veřejného prostranství pro dočasnou příjezdovou cestu na staveniště ve
znění přílohy č. RM 341 - 3/1, s podmínkou, že povrch pozemku a inženýrské sítě budou zabezpečeny položením
silničních panelů v šíři 3 m na štěrkopískový podklad a po ukončení záboru bude povrch uveden do původního stavu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 341- 14441/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 852
Věc:

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Rozšíření položky rozpočtu "Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně) - PD"

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit rozšíření položky rozpočtu "Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně) - PD" na
"Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně, Nona - vlakové nádraží, pravá strana) - PD". RM doporučuje ZM
schválit navýšení rozpočtové položky na tuto akci na 450 tis. Kč. Finanční prostředky budou pokryty přesunem 50 tis. z
org. 1669 MŠ Rašínova - rekonstrukce WC a umýváren - I a II.NP (§ 3111), 75 tis. Kč z org. 1604 ZŠ Malecí rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD a 75 tis. Kč z org. 1668 ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení, II.
etapa.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 341- 14442/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 853
Věc:

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Aktuální stav projektů

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 10.2.2016 ve znění přílohy č. RM 341 - 3/4.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
11.3.2016
Poznámka:

RM 341- 14443/16
20 854
Věc:

Závěr:

S

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

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 25.2.2016

, výchozí: 25.2.2016

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

Nová položka rozpočtu - Technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a T. G. Masaryka - PD

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016 "Technická infrastruktura v proluce mezi ul.
Nerudova a T. G. Masaryka - PD". RM doporučuje ZM schválit RO - přesun 45 tis. Kč z org. 1669 MŠ Rašínova rekonstrukce WC a umýváren - I a II.NP (§ 3111) na tuto novou akci.
Plnění:
ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.3.2016

Odpovídá (Garant) : ST

20 855
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 341- 14446/16

, výchozí: 29.2.2016

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

Informace o záboru veřejného prostranství

Usneseni:: RM bere na vědomí rozsah a dobu záboru veřejného prostranství ve znění přílohy č. RM 341 - 3/8 a ukládá ORM vydat
souhlas s technickými podmínkami, protokolárně předat a převzít předmět záboru a předat finančnímu odboru podklad
pro stanovení místního poplatku - výměru a dobu záboru. Před vydáním souhlasu RM ukládá ST jednat se žadatelem o
možnosti zajištění provizorního průchodu kolem stavby "Obchod zeleniny a potravin, bistro a 2 byty na pozemku st. p.
č. 425/1, st. p. č. 425/2 a p. p. č. 368/8 a p. p. č. 2034/23" a o výsledku projednání informovat v RM 342.
Plnění:
Splněno, s žadatelem bylo projednáno, s tím, že umožní bezpečný průchod pro chodce o víkendech dle
technologických možností stavby.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 856
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 341- 14449/16

, výchozí: 29.2.2016

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

Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.01.2016

Int: OSN/402
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.01.2016 ve znění přílohy č. RM 341 - 4/1.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
11.3.2016
Poznámka:

RM 341- 14450/16

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

20 857
Věc:

Závěr:

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2016
Int: OSN/403

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2016 ve znění přílohy č. RM
341 - 4/2.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14451/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 858
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí:

29.2.2016

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

Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
Int: OSN//404

Usneseni:: RM souhlasí se s ponecháním nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad
Metují pro rok 2016 ve stávající výši z důvodu nízké míry inflace (0,3%).
Plnění:
Splněno. OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14454/16
20 861
Věc:

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

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Zápis č. 119 Bytové komise ze dne 10.02.2016

Int: OSN/407
Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 119 Bytové komise ze dne 10.02.2016, ve znění přílohy č. RM 341 4/6.
Plnění:
Splněno. OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.3.2016

RM 341- 14455/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 862
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Oznámení o ukončení obnovené nájemní smlouvy - prostory pro podnikání, č. p. 36, ul. T. G. Masaryka
Int: OSN/408

Usneseni:: RM bere na vědomí oznámení o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T.
G. Masaryka (ordinace RTG, 119,3 m2), který měla v pronájmu MUDr. Jana Zemanová, IČO: 48652237. RM souhlasí
s ukončením nájmu dohodou před dnem 01.06.2016 pouze v případě, že bude znám nový nájemce, který na nájem
MUDr. Jany Zemanové naváže. V návaznosti na výše uvedené RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu prostor pro
podnikání v objektu č. p. 36 na dobu 1 měsíce, s přiměřenou inzercí a za standardních podmínek tj. doba neurčitá,
tříměsíční výpovědní lhůta, minimální cena nájemného 950 Kč/m2/rok. RM ukládá ST jednat s nájemkyní či s jiným
zdravotnickým zařízením o pokračování služeb rentgenu v Novém Městě nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14457/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 863
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Žádost "ZŠ Komenského" o odvoz žáků na soutěž

Usneseni:: RM souhlasí s odvozem 6 žáků a pedagogického dozoru Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod a regionální kolo soutěže "Mladý chemik", které se uskuteční v Pardubicích dne 17.02.2016. RM ukládá
TS tento odvoz bezúplatně zajistit.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14468/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 869
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 25.2.2016

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

Žádost o dotaci TJ Spartak

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro TJ Spartak Nové Město nad Metují na přípravné práce (projektová a
prováděcí dokumentace, zpracování a podání žádosti a výběrové řízení) projektu rekonstrukce chlazení zimního
stadionu. V případě realizace projektu bude částka dotace proplacená za přípravné práce použita na spolufinancování
realizace projektu. RM doporučuje ZM schválit RO - poskytnutí dotace pro TJ Spartak (chlazení plochy) v částce
655,55 tis. Kč. Finanční prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého z financování - 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech o částku 655,55 tis. Kč. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
Plnění:
Bylo projednáno na ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14472/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 871
Věc:

Provede: OZP = Oddělení životního prostředí

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.12.2015 - Lesní hospo

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.12.2015, ve znění
přílohy č. RM 341 - 7/2, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14475/16
20 872
Věc:

Termín: 29.2.2016

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

, výchozí: 29.2.2016

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

Kupní smlouva č. 42/16 o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 6 a č. p. 1145 + Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke

Usneseni:: RM schvaluje Kupní smlouvu č. 42/16 o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 6 (budova Radnice) a č. p. 1145
(Dům s pečovatelskou službou) uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První
novoměstskou teplárenskou s. r. o., IČO: 27471454, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/5, a Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke
smlouvě č. 34/15 - Dohoda o ceně a platebních podmínkách - o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 44-47, ul. T.
G. Masaryka, uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První novoměstskou teplárenskou s. r.
o., IČO: 27471454, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/5. Obsahem je stanovení ceny tepla pro rok 2016 a stanovení
platebního kalendáře záloh na dodávky tepelné energie pro rok 2016. RM pověřuje ST podpisem smlouvy a dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.3.2016

RM 341- 14476/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 873
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 29.2.2016

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

Zrušení zakázky malého rozsahu nákup 10 ks PC

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek ruší zakázku
malého rozsahu na nákup 10 ks PC ze dne 28.01.2016 a pověřuje OSÚ (OI) k opětovnému vypsání s uveřejněním na
profilu zadavatele.
Plnění:
Splněno - zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 19.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14477/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 874
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 29.2.2016

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

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 na pojištění majetku podnikatelů a pojištění
odpovědnosti uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují a společností Česká Pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 113
04 Praha 1, IČO: 45272956, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/7 a pověřuje ST podpisem dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14480/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 875
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 25.2.2016

, výchozí:

25.2.2016

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

Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na léta 2016 - 2020

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Strategii prevence kriminality Nového Města nad Metují na léta 2016 - 2020, ve znění
přílohy č. RM 341 - 7/10.
Plnění:
Splněno - viz ZM 112.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14481/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 876
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Dotační titul MV ČR - prevence kriminality 2016

Usneseni:: RM schvaluje podání žádosti do dotačního titulu odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na realizaci
výchovně-rekreačního pobytu, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/11, a zároveň pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14486/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 879
Věc:

Termín: 25.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 25.2.2016

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

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Usneseni:: RM doporučit ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, ve
znění přílohy č. RM 341 - 7/16.
Plnění:
Splněno - záležitost byla zařazena do programu ZM 112 (10), tj. dne 25.02.2016.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 341- 14487/16
20 880
Věc:

Termín: 29.2.2016

Provede: TS = Technické služby
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

29.2.2016

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

Žádost TS o 5 pracovníků z ÚP na sezonní práce

Usneseni:: RM schvaluje žádost TS o 5 pracovníků z ÚP na VPP na období ode dne 01.04.2016 do dne 31.10.2016, ve znění
přílohy č. RM 341 - 7/17.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
11.3.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 342 - 29.2.2016

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 342 - 29.2.2016

Různé

13:05

OMM

2.1 VŘ - „Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 342 - 2/1 - Flash Příloha: RM 342 - 2/1 - Flash

Dne 17.02.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 22.02.2016 se konalo také jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvy o dílo pro jednotlivé dílčí části.
Odůvodnění:
Předmět díla je rozdělen do 2 dílčích částí. Dílčí částí 1 jsou „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Českých
bratří“ a dílčí částí 2 jsou „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“. Na obě dílčí části přišly 3
nabídky. V rozpočtu 2016 je schváleno na „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Českých bratří“ 250 tis. Kč +
poskytnutý dar od ŠKODA AUTO 70 tis. Kč. Na „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“ je v
rozpočtu 2016 schváleno 330 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 342- 14489/16,
(uložen úkol číslo 20902).
RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve znění přílohy č. RM 342 - 2/1, rozhodla o zadání veřejné
zakázky „Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“, takto:
Dílčí část 1 „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Českých bratří“ bude zadána firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova
404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 159.561,76 Kč vč. DPH.
Dílčí část 2 „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“ bude zadána firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova
404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 189.846,68 Kč vč. DPH.
RM schvaluje předložené smlouvy o dílo na jednotlivé dílčí části ve znění přílohy č. RM 342 - 4/1 a pověřuje ST podpisem
těchto smluv.
RM 342 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 VŘ - "Obnova fasády domu č. p. 1238, Nové Město nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 342 - 2/2 - Flash Příloha: RM 342 - 2/2 - Flash

Dne 17.02.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 22.02.2016 se konalo také jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Obnova fasády domu č. p. 1238, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Bylo podáno 6 nabídek. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 300 tis. Kč. Dle sdělení paní jednatelky firmy APN
Bau a.s. budou práce ukončeny do zahájení finálové soutěže lukostřelby, která se má na Husově náměstí konat ve
dnech 18. a 19.06.2016.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 342- 14490/16,
(uložen úkol číslo 20903).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu "Obnova fasády domu č. p. 1238, Nové Město nad Metují" firmě APN Bau a.s., Obrovského
402/11, 141 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 180.927 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou APN Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 342 - 2/2 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 342 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 342 - 29.2.2016

2.3 Výpověď z nájmu částí pozemků tržnice
Zdroj. dokum.: RM 342 - 2/3 - Flash Příloha: RM 342 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Město Nové Město nad Metují prodává pozemek p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění dle RP
Rychta. Na část pozemku má uzavřenou smlouvu o nájmu s nájemcem p. Cuong PHAMEM, který jej užívá jako
tržnici, viz příloha: snímek mapy. Protože město má zájem, aby na pozemku vznikla stavba dle RP Rychta, je třeba
dát nájemci výpověď z nájmu částí pozemků p. p. č. 379/1 a 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují, viz příloha: RP
Rychta.
K rozhodnutí:
Souhlasit s výpovědí částí pozemků tržnice a uzavřením dodatku o snížené výměře a ceně nájmu.
Odůvodnění:
Pan Cuong Pham má nyní v nájmu pozemky o celkové výměře 535 m2 užívané jako tržnice, jejíž součástí jsou
prodejní stánky, částečně zpevněná plocha, zeleň, elektroinstalace a WC - ve stánku. Z důvodu prodeje pozemku p.
č. 379/1 se sníží pronajatá výměra i nájemné a bude nutné 1 stánek odstranit. Od května 2016 bude v nájmu pouze
část p. p. č. 2291 o výměře 245 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují; na část pozemku p.
p. č. 379/1 o výměře 196 m2 a na část pozemku p. p. č. 2034/24 o výměře 94 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují bude
nájem ukončen ke dni 30.04.2016. Dle smlouvy o nájmu pozemků, uzavřené dne 31.01.2006, činí výpovědní doba 1
měsíc, výpověď bude podána v březnu a lhůta začne dne 01.04.2016.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Byl vznesen dotaz, o kterou část dosud pronajatého pozemku se jedná a co bude se zbývající. Vedoucí OMM vysvětlil
na snímku.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 342- 14491/16,
(uložen úkol číslo 20904).
RM ukládá OMM dát nájemci p. Cuong PHAMOVI, IČO: 459 18 422, bytem: Komenského 63, 549 01 Nové Město nad Metují,
výpověď z nájmu části pozemku p. p. č. 379/1 o výměře 196 m2 a části pozemku p. p. č. 2034/24 o výměře 94 m2, obě v k. ú.
Nové Město nad Metují s tím, že výpovědní doba počne dnem 01.04.2016 a nájem bude ukončen dne 30.04.2016 a s tím, že
nájemce předá pronajímateli pozemky, kterých se výpověď týká, ke dni ukončení nájmu vyklizené a zarovnané, vč.
odstranění terénních úprav a staveb. RM ukládá OMM uzavřít s nájemcem dodatek o změně výměry pronajatých pozemků a
výše nájemného.
RM 342 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 VŘ - „Dodávka židlí - Jednací židle Triton Net“
Zdroj. dokum.: RM 342 - 2/4 - Flash Příloha: RM 342 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Dne 17.02.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 22.02.2016 se konalo také jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dodávka židlí – Jednací židle Triton Net“. Hodnotící komise předkládá
RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky nejvýhodnější nabídce.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku Plánu oprav. Na tuto položku je plánováno 130 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
OMM - vyloučení uchazeče č. 1, tj. fy MEVA-TEC s r.o. z Roudnice nad Labem, bylo navrženo z toho důvodu, že
uchazeč předložil záruku na dodávané zboží pouze 24 měsíců namísto požadovaných 36 měsíců. Jeho nabídková
cena byla vyšší, než v nabídce vítězné firmy. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 342- 14492/16,
(uložen úkol číslo 20905).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z veřejné
zakázky "Dodávka židlí - Jednací židle Triton Net" firmu MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 41302 Roudnice nad Labem,
IČO: 62742051. RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek,
rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka židlí - Jednací židle Triton Net" firmě ALKON Interier spol. s
r.o., Třída Karla IV. 789/2, 50002 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 74.030,22 Kč vč. DPH.
RM 342 Rozhodla.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 342 - 29.2.2016

2.5 VŘ - "Příjezdová komunikace - zámková dlažba"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 342 - 2/5 - Flash Příloha: RM 342 - 2/5 - Flash

Dne 17.02.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 22.02.2016 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Příjezdová komunikace - zámková dlažba“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek vč. svého doporučení.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Příjezdová komunikace - zámková dlažba“.
Odůvodnění:
V zadávací dokumentaci došlo k chybě ve výpočtu výkazu výměr, kdy výkaz výměr neodpovídá skladbě vzorového
řezu komunikace. Z výše uvedeného důvodu by došlo k situaci, že již při podpisu smlouvy by bylo nutné jednat o
dodatku, který by řešil vzniklý rozdíl. OSN doporučuje z důvodu transparentnosti zadávací řízení zrušit a opakovat.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 342- 14493/16,
(uložen úkol číslo 20906).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Příjezdová komunikace - zámková dlažba“ z důvodu, že v zadávací
dokumentaci došlo k chybě ve výkazu výměr (výkaz výměr neodpovídá skladbě vzorového řezu komunikace). RM ukládá
OSN přepracovat Zadávací dokumentaci na tuto akci a zadávací řízení opakovat.
RM 342 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Návrh barevného řešení fasády u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka
Zdroj. dokum.: RM 342 - 2/6 Příloha: RM 342 - 2/6

Identifikace:

Přímo na jednání RM 342 bude ARCH panem Mgr. A. Vítem Lukasem odprezentováno 7 variant barevného řešení
fasády BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Vybrat barevné řešení z předložených variant nebo stanovit další postup.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. A. Vít Lukas architekt Odbor majetku města

K projednávané záležitosti podal bližší komentář ARCH, který představil radním nové rozpracované varianty fasády u
BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka. Zpracoval celkem 7 variant - A, B, C, D, E, F a G - nyní je radním odprezentoval.
Nadpoloviční většině radních se nejvíce líbila varianta G - hlasováno - 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 342- 14494/16,
(uložen úkol číslo 20907).
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 - zateplení BD č. p.
44 - 47, T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují.
RM 342 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 342 - 29.2.2016

2.7 Ze ZM 112 - 4/4 - Nová investiční položka - Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové
Město nad Metují (Viz RM 340 čl.3/10)
Identifikace:
Na ZM 112 byla schválena nová investiční položka - viz schválené usnesení: "ZM schvaluje novou investiční položku
v rozpočtu 2016 "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují". ZM schvaluje RO realizaci akce Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují v částce 3 500 tis. Kč. ZM
ukládá OMM vysoutěžit realizaci uvedené akce vč. zpracování prováděcí dokumentace. Finanční prostředky budou
pokryty přesunem z § 2212 - akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní ve výši 3 100 tis. Kč a navýšením
rozpočtu pokrytého z Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 400 tis.
Kč." Někteří zastupitelé vystoupili s doporučením, aby nebyl ale řešen pouze asfaltový koberec, ale i nezbytné
obrubníky a propojení ke vjezdům do domů v dané lokalitě.
K rozhodnutí:
Projednat případné rozšíření zadání zakázky (Výzvy) o nezbytnou výměnu obrubníků a úpravy propojení k vjezdům do
domů.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Debata radních o předpokládaném rozsahu zakázky a termínech vedoucích k realizaci. Vše bude ze strany OMM
včas a s předstihem konzultováno s vedením města.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 342- 14495/16,
(uložen úkol číslo 20908).
RM ukládá OMM zjistit finanční navýšení na nezbytnou úpravu obrubníků a opravu vjezdu v ul. Rašínova a 28. října v rámci
schválené nové investiční položky v rozpočtu 2016 "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad
Metují".
RM 342 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Dotaz radního Ing. Prouzy k vyhlídce v ul. Na Táboře
Identifikace:
Radní Ing. Prouza se dotázal, jaký je záměr s vyhlídkou na "Český Betlém" u silnice v ul. Na Táboře.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - po rekonstrukci silnice nedošlo k obnově vybavení vyhlídky, ta je přitom inzerovaná v seznamu
turistických vyhlídek. V současné době z ní není moc vidět, jsou tam nálety a zároveň tam chybí jakékoliv vybavení,
které tam dříve bylo. Byl zde krásný výhled na "Český Betlém". Vedoucí TS, který byl na RM přítomen, uvedl, že jsou
připraveni potřebné úpravy provést, určitý problém může být v tom, že zde došlo k zúžení prostoru a dále pozemky
zde nejsou města, je to pozemek ŘSD ČR.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 342- 14496/16,
(uložen úkol číslo 20909).
RM ukládá TS provést úpravy prostoru vyhlídky na "Český Betlém" u silnice v ul. Na Táboře.
RM 342 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.9 Ing. Prouza - opravy komunikací ul. Rezecká - směr na Rezek
Identifikace:
Podnět radního Ing. Prouzy - nutnost oprav komunikace vedoucí od Rezeckého mostu směrem na Rezek.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

V diskusi se radní zabývali potřebností a rozsahem oprav - padla otázka, zda by město nevyužilo na tyto opravy malý
finišer - otázkou je i efektivita využití - rovněž bylo zmíněno používání "pily" na asfalt - tj., zda se při těchto dílčích
opravách důsledně využívá, dělají se výřezy, protože tyto opravy prokazatelně více vydrží.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 342- 14497/16,
(uložen úkol číslo 20910).
RM ukládá TS provést přednostně nezbytné opravy povrchu komunikace v ul. Rezecká, a to až k Rezku.
RM 342 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 342 - 29.2.2016

Dětská hřiště

13:45

OMM

3.1 Dětská hřiště s vybavením
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 342 - 3/1 - Flash Příloha: RM 342 - 3/1 - Flash

Koncepční diskuse k problematice dětských hřišť ve městě, tj. hřišť s vybavením hracími prvky pro děti od batolat až
po cca desetileté děti. Přehled stávajícího stavu a výhled do budoucna.
K rozhodnutí:
Projednat stávající stav a stanovit koncepční přístup města k dané problematice do budoucna.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

V obsáhlé prezentaci byli radní seznámeni s celkovým počtem takovýchto hřišť ve městě - je jich 17 - radní se shodli,
že vzhledem k počtu, míře využití a stavu vybavení některých těchto hřišť bude třeba některá postupně zrušit a
soustředit existující finanční zdroje na potřebné úpravy a revitalizace těch zbývajících. Cílový stav by měl být cca 12
hřišť. Vliv na tento proces bude také mít výstavba nového velkého hřiště tohoto typu na Malecí a následné zkušenosti
s jeho využitím. Toto hřiště bude vybudováno již letos. Další otázkou je to, která hřiště by měla být vybavena hracími
prvky pro děti starší 10 let, tato hřiště byla dosud již brána spíše jako sportoviště - viz skatepark apod. Na závěr tohoto
bloku byly projednány všechny otázky, které s pozvánkou k danému tématu radní obdrželi.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 342- 14498/16,
(uložen úkol číslo 20911).
RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s TS opravy, údržbu a revitalizaci vybraných dětských hřišť a zároveň zajistit útlum a
zrušení vytipovaných dětských hřišť, a to mj. v kontextu s vybudováním většího centrálního dětského hřiště, které bude na
Malecí realizováno v průběhu roku 2016.
RM 342 Ukládá.

Čl 4

Sportoviště

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

15:15

OMM

4.1 Sportoviště "+ 10"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 342 - 4/1 - Flash Příloha: RM 342 - 4/1 - Flash

Koncepční diskuse k problematice sportovišť pro děti a i občany starší 10 let. Přehled stávajícího stavu a výhled do
budoucna.
K rozhodnutí:
Projednat stávající stav a stanovit koncepční přístup města k dané problematice do budoucna.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

V obsáhlé prezentaci byli radní seznámeni s celkovým počtem sportovišť ve městě. Velká sportoviště a některé
tělocvičny jsou v majetku sportovních oddílů, dále se jedná o tělocvičny při školách a konečně malá venkovní
sportoviště a různé plácky, které jsou především ve vlastnictví a údržbě města. Těchto venkovních sportovišť je 14 radní se shodli, že i zde platí stejné principy jako u bodu týkajícího se dětských hřišť. Zde nebyl cílový stav, co do
počtu těchto sportovišť stanoven, ale bude třeba se opět zabývat tím, zda jsou využívány a zda potřebují nějaké
dovybavení a údržbu. Na závěr tohoto bloku byly projednány všechny otázky, které s pozvánkou k danému tématu
radní obdrželi.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 342- 14499/16,
(uložen úkol číslo 20912).
RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s TS opravy, údržbu a revitalizaci vybraných sportovišť a zároveň zajistit případný
útlum či zrušení některých venkovních sportovišť.
RM 342 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 342 - 29.2.2016

Nákup pozemků do vlastnictví města - principy,
preference

16:30

5.1 Pravidla pro nákup pozemků do majetku města
Zdroj. dokum.: RM 342 - 5/1 - Flash Příloha: RM 342 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Koncepční diskuse k problematice nákupu pozemků do majetku města, strategické nákupy atd. (např. koncept
přístupu u případného nákupu lesních pozemků apod.).
K rozhodnutí:
Projednat stávající stav a stanovit koncepční přístup města k dané problematice do budoucna.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Koncepční diskuse radních o tom, zda je nutno kodifikovat nějaká zvláštní pravidla, která by se týkala postupů města
při rozhodování o nákupech pozemků do majetku města, tj. především pozemků stavebních, nebo výhledově
stavebních a také pozemků lesních. Na závěr tohoto bloku byly projednány všechny otázky, které s pozvánkou k
danému tématu radní obdrželi. Radní se shodli, že žádná zvláštní pravidla nebudou vytvářena, postupy jsou jasně
rámcovány zákonem o obcích, a co se týče strategického rozhodování při nákupech, tak to dostatečně probíhá, jak na
úrovni RM a ZM, tak i na odborných útvarech při přípravě doprovodných stanovisek.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 342:

16:58

Příští porada bude: RM 343, 14.3.2016, 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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