Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 375
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 375 (ve volebním období 69. zasedání) ze dne: 3.7.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 375 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka

14 Ing. Žaneta Marvánová
15 Ing. Miloš Skalský

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:26
místostarosta (Město)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:18
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:26
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:26
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:33
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:40
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:40
14:30
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:33
14:53
sportu)
referentka ORM (Odbor majetku města)
14:05
14:20
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
14:57
15:04
regionálního rozvoje)

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

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 375 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 375
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 375 (ve volebním období 69. zasedání) ze dne: 3.7.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 375 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka

14 Ing. Žaneta Marvánová
15 Ing. Miloš Skalský

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:26
místostarosta (Město)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:18
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
radní (Rada města)
13:00
15:26
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:26
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:26
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:33
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:40
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:40
14:30
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:33
14:53
sportu)
referentka ORM (Odbor majetku města)
14:05
14:20
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
14:57
15:04
regionálního rozvoje)

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

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 375 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 374) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 374 ze dne 19.6.2017 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 375
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 285- 12086/14

Věc : Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

18 195 Vznik úkolu: 20.1.2014

Termín :

6.11.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

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 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.

Závěr: schválen nový termín: 6.11.2017 z důvodu: Průběžně plněno.
RM 342- 14498/16

Věc : Dětská hřiště s vybavením

20 911 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: Pozděna
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

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.
Úkol je a bude průběžně plněn i v následujících letech. Dle schváleného rozpočtu na 2017 je
realizováno další dětské hřiště v Krčíně.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 342- 14499/16

Věc : Sportoviště "+ 10"

20 912 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: Pozděna
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
26.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s TS opravy, údržbu a revitalizaci vybraných sportovišť a
zároveň zajistit případný útlum či zrušení některých venkovních sportovišť.
Úkol je a bude průběžně plněn i v následujících letech.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
Úkol je průběžně plněn. Podklady pro přípravu návrhu na hřbitov v Krčíně byly odeslány ke
grafickému zpracování. Nyní se zpracovávají podklady pro hřbitovy Spy, Vrchoviny a Bořetín.

Závěr: schválen nový termín: 9.10.2017 z důvodu: Dopracování podkladů.

STIS
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Tisk: 10.7.2017

RM 354- 15090/16

Věc : Hřiště a sportoviště v Krčíně - výsledky ankety

21 553 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

31.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.6.2017 Plnění:

RM děkuje paní R. E. za organizaci ankety "Hřiště a sportoviště v Krčíně" a za zpracovanou
zprávu s výsledky. RM ukládá OMM zařadit položku "Dětské hřiště v Krčíně" do zásobníku
investičních akcí města, ze kterého zastupitelé města každoročně, při tvorbě rozpočtu, vybírají
akce k realizaci. RM dále ukládá OMM jednat o možnosti získání pozemku p. p. č. 643/16 pro
tuto investici.
ARCH byl zpracován návrh využití požadovaného pozemku pro odpočinkové místo - parčík v
kombinaci s herními prvky. Tento návrh bude ještě připomínkován z ORM a bude proto
předložen do RM 376.

Závěr: schválen nový termín: 31.7.2017 z důvodu: Připomínky z ORM.
RM 356- 15208/16

Věc : Zápis z 1. jednání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - návrh nového názvu
ulice v areálu bývalých kasáren

21 660 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

31.5.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí zápis z 1. zasedání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016, ve znění
přílohy č. RM 356 - 7/2. RM souhlasí s užíváním pracovního názvu ul. Spojovací pro
projektovanou komunikaci v areálu bývalých kasáren s tím, že v případě, kdy bude zahájena
realizace výstavby, bude tento návrh předložen ZM ke schválení.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.5.2018 z důvodu: V letošním roce 2017 v plánu výstavba není.
Navrhujeme termín prodloužit a úkol udržet ve sledování do doby, než bude daný úkol aktuální.
RM 357- 15222/16

Věc : Žádost pí D. R. o pomoc při zajištění opravy chodníku před DDM Stonožka

21 733 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.6.2017 Plnění:

11.9.2017

Garant :

ST

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

RM projednala žádost paní D. R. o zajištění opravy chodníku před DDM Stonožka. RM ukládá TS
zařadit opravu chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na rok 2017, tj. zajistit v rámci své
činnosti výměnu popraskaných a poškozených dlaždic za jiné s tím, že obrubníky zůstanou v
původním stavu.
Žádost o posun termínu.

Závěr: schválen nový termín: 11.9.2017 z důvodu: Ukázalo se, že oprava v rámci činnosti TS není v
jejich kapacitních možnostech a proto OMM předloží RM 379 návrh na novou investiční položku, a to
PD chodníku u DDM Stonožka.
RM 357- 15223/16

Věc : Žádost p. Z. B. o zařazení opravy chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na rok
2017

21 734 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.6.2017 Plnění:

11.9.2017

Garant :

ST

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

RM projednala žádost p. Z. B. o zařazení opravy chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na
rok 2017. RM ukládá TS zařadit opravu chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na rok 2017,
tj. zajistit v rámci své činnosti výměnu popraskaných a poškozených dlaždic za jiné s tím, že
obrubníky zůstanou v původním stavu.
Žádost o prodloužení termínu plnění. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: schválen nový termín: 11.9.2017 z důvodu: Ukázalo se, že oprava v rámci činnosti TS není v
jejich kapacitních možnostech a proto OMM předloží RM 379 návrh na novou investiční položku, a to
PD chodníku u DDM Stonožka.
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Tisk: 10.7.2017

RM 357- 15228/16

Věc : Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti U Luštince

21 739 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

Garant :

31.7.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.7.2017 Plnění:

RM souhlasí s předloženým návrhem parkovacích míst ve znění přílohy č. RM 357 - 3/7 a ukládá
OMM obeslat obyvatele sídliště U Luštince dopisem, ve kterém jim bude nabídnuta možnost
zřízení parkovacích míst na pozemku města v souladu s návrhem parkovacích míst ve znění
přílohy č. RM 357 - bod 3/7, a to vlastním nákladem, s tím že na pozemek pod parkovacím
místem s nimi bude uzavřena smlouva o výpůjčce. RM ukládá OMM předložit do radničního
návrhu rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2017 položku na zadání příslušné PD. Ta
bude zpracována dle předloženého návrhu vyjma podélných stání v ulici U Zvonice.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Opravená projektová dokumentace byla včas předána.
ORM však opět vzneslo námitky a požádalo projektanta o přepracování. Do dne 30.06.2017 by
měla být odevzdána. Po předání konečné verze projektové dokumentace budou dopisy
odeslány. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky). (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: schválen nový termín: 31.7.2017 z důvodu: Probíhá opět oprava a doplňování projektové
dokumentace po dalších připomínkách ORM.
Věc : Prověření možnosti zajištění sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí - úkol z
PVO
Termín : 25.9.2017
Garant :
21 873 Vznik úkolu: 21.11.2016
ST

RM 360- 15390/16

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM projednala požadavek OV Krčín prověření možnosti zajištění repliky sošky Sv. Václava na
křížku na Žižkově náměstí. RM na základě informací z ORM o možnostech řešení ukládá OMM
zařadit tuto záležitost do zásobníku investičních akcí a podle vývoje rozpočtu města Nové Město
nad Metují se k tomu případně v průběhu roku 2017 vrátit s tím, že by akce mohla být řešena v
návaznosti na chystanou rekonstrukci komunikace na Žižkově náměstí. .
Zajištění repliky sošky Sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí je zařazeno do zásobníku
investičních akcí. Vzhledem k tomu, že zatím není znám termín zahájení prací na rekonstrukci
komunikace Spy - Krčín, po jejímž dokončení a v návaznosti na vývoji rozpočtu města Nové
Město nad Metují se uvažuje o provedení restaurátorských prací na křížku na Žižkově náměstí,
bude tato záležitost opětovně připomenuta na podzim 2017.

Závěr: schválen nový termín: 25.9.2017 z důvodu: Posun termínu provedení rekonstrukce silnice SpyKrčín.
RM 361- 15466/16

Věc : Doplnění jmen na pamětní desku u pomníku padlých - podnět KKULT

21 915 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel:
KupV
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM projednala návrh KKULT na doplnění dvou jmen na pamětní desku u pomníku padlých na
náměstí Republiky. RM ukládá OMM zajistit doplnění jmen Bohumila Čejpa a Václava Kotláře na
pamětní desku u pomníku padlých na náměstí Republiky.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 28.8.2017 z důvodu: Je zažádáno o stanovisko Státní památkové péče,
poté bude objednáno a vytesáno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 363- 15568/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 878/11

21 983 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

9.10.2017

Int: OSN/525

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/4 Protokol z provedené
technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 878/11 a
ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 9.10.2017 z důvodu: Kapacitní vytíženost TS.
RM 363- 15569/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 876/32

21 984 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

9.10.2017

Int: OSN/526

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/5 Protokol z provedené
technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 876/32 a
ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 9.10.2017 z důvodu: Kapacitní vytíženost TS.
RM 363- 15570/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 875/14

21 985 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

9.10.2017

Int: OSN/527

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/6 Protokol z provedené
technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 875/14 a
ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 9.10.2017 z důvodu: Kapacitní vytíženost TS.
RM 364- 15597/17

Věc : Rybník Hradiště - znalecký posudek pachtu

22 014 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu ročního pachtu rybníka Hradiště a následně
předložit RM návrh zveřejnění záměru města propachtovat rybník Hradiště vč. veškerého
příslušenství (např. břehů, přítoku, požeráku, zázemí, staveb apod.) nejvhodnější nabídce.
Splněno. Předloženo do RM 375.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 367- 15725/17

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - přeložka STL
plynovodu v lokalitě na Rychtě

22 123 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: PlsP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu: Přeložka STL
plynovodu PE Dn 160 p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - Výstavba nového objektu, č.
stavby 8800086164, pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,
na pozemcích města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24, oba v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, s předpokládanou délkou
zásahu cca 53 m, ve znění přílohy č. RM 367 - 2/4, a pověřuje ST jejím podpisem. Sjednaná
cena za zřízení věcného břemene bude činit 50 Kč + DPH v zákonné výši za zřízení věcného
břemene.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 367- 15730/17

Věc : Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017

22 126 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.6.2017 Plnění:

31.7.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017 ve znění přílohy
č. RM 367 - 3/1. RM pro případ budoucí výstavby v lokalitě Na Kopci, doporučuje ZM schválit pro
nově vznikající ulici na pozemku p.p.č. 634/7 v K.Ú. Krčín název ulice Rolní.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 31.7.2017 z důvodu: Zápis z jednání Komise bude předložen do RM
31.7.2017. Jde o obsáhlý zápis, který bude s členy Komise ještě konzultován před jeho předložením do
RM.

RM 368- 15804/17

Věc : Žádost TS o souhlas vlastníka ve věci kácení dřeviny rostoucí mimo les

22 178 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.6.2017 Plnění:

30.6.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. p. č. 647/5 v k. ú. Nové město
nad Metují z důvodu jeho napadení kůrovcem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 368- 15807/17

Věc : Řešení přechodu u "ZŠ Komenského"

22 181 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
26.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit potřebná povolení a realizaci úpravy u přechodu pro chodce u "ZŠ
Komenského" dle varianty č. 1 - prodloužení stávajícího vodorovného DZ č. V13a na 10 m.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 368- 15850/17

Věc : Výjimka ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle článku
6 - Výjimky - docházkové terminály

22 209 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

Garant :

30.6.2017

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: TovZ
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadání
dle článku 6 - Výjimky. RM ukládá OI zajistit nákup nových terminálů pro docházkový systém,
společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., Královopolská 3052/139, 612 00 Brno,
IČO: 47916923, DIČ: CZ47916923, za nabídkovou cenu 59.600 Kč bez DPH, 72.116 Kč vč. DPH.
Nákup docházkových terminálů vč. instalace zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 369- 15874/17

Věc : Usnesení Komise regenerační č. 2/2017 ze dne 03.04.2017

22 225 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

Garant :

14.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM podat podnět na OVRR na prověření stavu a způsobu odvodnění pozemků a
staveb v části jižního a západního Zadomí a s výsledky šetření seznámit RM včetně případných
návrhů opatření.
ORM splnilo úkol podáním podnětu. OVRR reagovalo sdělením, že provedli vizuální prohlídku
na místě z komunikace a sdělili, že všechny dešťové vody jsou zaústěny do lapačů střešních
splavenin. OVRR doporučuje provést kamerové zkoušky. OMM bude o dalším postupu a o
závěrech sdělení OVRR jednat s vedoucím OVRR a s právničkou města, pro stanovení postupu
pro realizaci kamerových zkoušek.

Závěr: schválen nový termín: 14.8.2017 z důvodu: Úkol probíhá. Bude projednán další postup s
vedoucím OVRR a s právničkou města.
RM 369- 15884/17

Věc : Objekt č. p. 850, ul. 28. října (Dům Hasičů) - změna požadavku na údržbu

22 234 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

30.6.2017

Int: OSN-572

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM souhlasí se změnou požadavku na údržbu objektu č. p. 850, ul. 28. října, která spočívá v
záměně položky "Nákup materiálu na nátěr fasády" za položku "Úprava interiéru kuchyně a
jednací místnosti", dle žádosti SDH Nové Město nad Metují. Celkové náklady na provedení úprav
interiéru jednací místnosti budou kryty z rozpočtu na údržbu nebytových prostor OSN 2017.
Splněno, úpravy dokončeny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 369- 15889/17

Věc : Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Jestřebí, Libchyně,
Mezilesí

22 239 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Oddělení školství, kultury a sportu Nositel: KupV
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují, obcí Jestřebí, obcí Libchyně a obcí Mezilesí, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/3,
a pověřuje ST podpisem této dohody.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 370- 15903/17

Věc : Směna pozemků zastavěných chodníkem v ul. Náchodská

22 249 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zadat GP na oddělení 4 m2 z pozemku p. p. č. 549/58 o celkové výměře 53 m2
a poté zveřejnit záměr města směnit pozemky p. p. č. 549/56 o výměře 1 m2 a p. p. č. 549/60 o
výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují,
za část pozemku oddělenou GP z pozemku p. p. č. 549/58 o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové
Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 370- 15904/17

Věc : Žádost p. P. J. o vyznačení parkovacích míst ke stání pro osobní automobily před č.
p. 306-1308 v ul. Nad Stadionem

22 250 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

TS Technické služby,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vyznačením parkovacích míst ke stání pro osobní automobily před č. p. 13061308 v ul. Nad Stadionem v Novém Městě nad Metují. RM ukládá TS zajištění požadovaného
značení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 370- 15915/17

Věc : Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijskoathénském šplhu

22 257 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s převzetím záštity nad 13. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového
Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli dne 25.06.2017 v
areálu novoměstské sokolovny. RM dále souhlasí s poskytnutím propagačních materiálů pro
oceněné sportovce.
Splněno, akce se uskutečnila, propagační materiály byly předány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu v k. ú. N. Měto nad Metují pro RD
Termín :
Garant :
3.7.2017
22 267 Vznik úkolu: 9.5.2017
ST

RM 371- 15936/17

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: PlsP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-2003241/VB/2, název stavby: N.Mě.n.M. přel.knn
pč.20527 L, pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO:
24729035, na pozemku města p. p. č. 2052/17, k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 371 - 2/4 a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 371- 15937/17

Věc : Pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

22 268 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

Garant :

3.7.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na kupní cenu v místě a čase obvyklou na pozemek
p. p. č. 589/1 o výměře 7535 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Nové Město nad
Metují ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují a
dále připravit a předložit RM záměr města pozemek prodat.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15940/17

Věc : Žádost Ing. I. H. ve věci nevhodného osvětlení vzadu před domem Bytového
družstva č. p. 121/b

22 270 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

TS Technické služby,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

Garant :

3.7.2017

ST

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

RM bere na vědomí žádost pana Ing. I. H. ve věci nevhodného VO v ul. Boženy Němcové v
Novém Městě nad Metují a ukládá TS provést výměnu uvedeného zastaralého svítidla VO za
nové.
Splněno. Veřejné osvětlení bylo vyměněno, žadatel poděkoval.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 371- 15965/17

Věc : Obsazení bytu - ul. Komenského, č. p. 17, bytová jednotka č. 3 (byt zvláštního určení)

22 293 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

3.7.2017

Int: OSN/583

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM souhlasí s obsazením bytové jednotky č. 3 v objektu č. p. 17, ul. Komenského, za
následujících podmínek. Nájemné smluvní, smlouva na dobu určitou - 3 měsíce. Obsazení
bytové jednotky bude provedeno v souladu se zápisem Bytové komise č. 132 ze dne 12.04.2017.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 16000/17

Věc : Veřejná zakázka nákup osobního automobilu

22 320 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky firmu OlfinCar, s.r.o., Na Rybárně 1670, 500 02
Hradec Králové, IČO: 609133312, za nabídkovou cenu 301.900 Kč vč. DPH za dodání nového
vozidla Škoda Rapid Spaceback, a za nabídkovou cenu ve výši 80.000 Kč za odkup vozidla
Škoda Octavia Combi, ve znění přílohy č. RM 372 - 4/11, a pověřuje ST podpisem obou smluv.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 373- 16013/17

Věc : Smlouva o nájmu pozemků pod cyklostezkou u mostu v Náchodské ulici v k. ú.
Vrchoviny

22 332 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p. p. č. 995/37 o výměře 32 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 995/38 o výměře 42 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 995/39 o výměře 20
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a p. p. č. 995/40 o výměře
23 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Vrchoviny a
obci Nové Město nad Metují, tj. o celkové výměře 117 m2, se SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110
00 Praha 1 - Nové Město, za roční nájemné ve výši 20 Kč/m2 pozemku ode dne předání a
převzetí staveniště dne 05.05.2015 na dobu neurčitou, resp. do doby uzavření kupní smlouvy, tj.
za roční nájemné v celkové výši 2 340 Kč.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16015/17

Věc : Pronájem části pozemku v ul. U Lípy

22 334 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s výpůjčkou nebo pronájmem části p. p. č. 674/12 o výměře cca 150 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují dle žádosti manželů H., a
to z důvodu ponechání pozemku jako koridoru pro uložení sítí pro oblast zástavby. RM dále
nesouhlasí s umístěním oplocení a stavby zahradního domku na hranici pozemku p. p. č. 674/12
z důvodu možné kolize ochranných pásem s plánovanou stavbou. RM doporučuje žadatelům
oplotit jejich pozemek s tím, že údržba nezaplocené zatravněné plochy (koridoru) zůstane i
nadále v režii TS města, v případě zájmu žadatelů ji lze poskytnout do výpůjčky za účelem
údržby zeleně.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16017/17

Věc : Pacht pozemků k zemědělskému užívání - Nahořanská, a. s.

22 336 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí stanovisko společnosti Nahořanská, a. s., o nesouhlasu s uzavřením
smlouvy o zemědělském pachtu dle podmínek zveřejnění. RM ukládá OMM předložit RM ke
schválení upravený návrh zveřejnění.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Smlouva o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 8,
Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují, k. ú Krčín“.
Termín :
Garant :
3.7.2017
22 345 Vznik úkolu: 5.6.2017
ST

RM 373- 16027/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 8,
Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují, k. ú Krčín“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. J.
D., ve znění přílohy č. RM 373 - 3/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 373- 16029/17

Věc : Dětské hřiště v Krčínském parku - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

22 347 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

Garant :

3.7.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště v Krčínském parku v Novém
Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou YGGDRASILMONT s.r.o.,
Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha, ve znění přílohy č. RM 373 - 3/10. RM pověřuje ST podpisem
tohoto dodatku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16035/17

Věc : Podání žádosti o dotaci na projekt "Cykloregion Vlastimila Moravce"

22 352 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

Garant :

14.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o dotaci z programu Královéhradeckého kraje
„Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, číslo
17RRD05 na projekt „Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská a Železova louka“ a projekt
„Cykloregion Vlastimila Moravce - lesem Obora“. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem
žádostí. Dále RM schvaluje zahájení výběru zhotovitele příslušné projektové dokumentace a
zadání zpracování projektové dokumentace následně po podání žádosti o dotaci.
Splněno, žádost byla podána. Zahájeny přípravné kroky výběru zhotovitele příslušné projektové
dokumentace.

Závěr: schválen nový termín: 14.8.2017 z důvodu: První část úkolu splněna, druhá část úkolu v
přípravě.
RM 373- 16044/17

Věc : Využití objektu "Stará škola"

22 360 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Int: OSN - 590

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
26.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí Zprávu o možném využití objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků "Stará škola"
předloženou Spolkem Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273.
OSN bude informovat podatele o usnesení RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 373- 16049/17

Věc : Pronájem nebytových prostor č. p. 201, ul. T. G. Masaryka

22 365 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Int: OSN - 595

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka zájemci
p. Jaroslavu Ulmovi, IČO: 73653195, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu
789 Kč/m2/rok, tj. 30.000 Kč/rok, a to z důvodu nízké nabídkové ceny, která je nižší než stanoví
cenová mapa.
OSN bere na vědomí, záměr byl znovu zveřejněn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 373- 16065/17

Věc : Žádost Spolku rodičů při "ZŠ Komenského" o zapůjčení pódia

22 368 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením nízkého pódia na zahradě Základní školy
Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, na akci "Rozloučení se školou", který
pořádá Spolek rodičů při ZŠ Komenského ve čtvrtek 29.06.2017. RM ukládá TS zajistit postavení
a následný úklid nízkého pódia.
Splněno - akce se uskutečnila.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16066/17

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s. r. o.

22 369 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

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 24.06.2017. 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.
Splněno - akce se uskutečnila.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16076/17

Věc : Vyřazení majetku

22 374 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
26.6.2017 Plnění:

30.6.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města, majetku v evidenci Smuteční obřadní
síně a "ZŠ Malecí" ve znění přílohy č. RM 373 - 6/5.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 373- 16079/17

Věc : VITA software - Dodatek č. 3 Smlouvy o technické podpoře číslo TP61/11

22 377 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

30.6.2017

Garant :

TAJ

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

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o technické podpoře č. TP61/11, mezi městem Nové
Město nad Metují a společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO:
61060631, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
Podpis dodatku zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 373- 16083/17

Věc : Vyjádření organizátorů k pořádání Akademických týdnů 2018 na Pavlátově louce

22 380 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HofS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí Vyjádření organizátorů k pořádání Akademických týdnů 2018 na Pavlátově
louce, ve znění přílohy č. RM 372 - 7/6. RM ukládá ST jednat s organizátory Akademických
týdnů, z. s, a nájemcem areálu Pavlátovy louky o vznesených požadavcích organizátorů
Akademických týdnů s cílem stanovení dalšího postupu a případné dohody.
Proběhlo jednání s organizátory Akademických týdnů a nájemcem Pavlátovy louky - Vackovými.
Výsledek jednání byl předán OSN, které připraví vyjádření pro RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16084/17

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávky tepla pro město a DPS

22 381 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje jako vítěze zakázky na Dodávky tepla pro město Nové Město nad Metují a DPS
společnost První novoměstská teplárenská, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 27471454, DIČ: CZ00272876, za nabídkovou cenu 385,25 Kč /GJ, ve
znění přílohy č. RM 373 - 7/7, a pověřuje ST podpisem Kupní smlouvy o dodávce tepelné
energie, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/7.
Smlouva bude předložena a schvalována v rámci valné hromady v pondělí, 3.7.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16093/17

Věc : Zveřejnění záměru - zemědělský pacht

22 389 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat pozemky o celkové výměře 119 332 m2 k
zemědělskému užívání v k. ú. Nové Město nad Metují, Krčín, Spy a Vrchoviny, zapsané na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve znění přílohy č. RM 374 - 2/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16104/17

Věc : Žádost o vyřešení situace v ul. Okrajová - nevhodné parkování

22 399 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojnarová
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.6.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s provedením navrhovaného nového dopravního značení v ul. Okrajová a ukládá
ST zajistit zvýšený dohled MP.
Za ORM splněno, byl odeslán dopis z RM. ST uložil MP zvýšený dohled.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16107/17

Věc : Návrh úpravy parkovacích místa na parkovišti "farská zahrada"

22 402 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojnarová
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
26.6.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s požadovanými stavebními úpravami pro zřízení 10 šikmých parkovacích stání a
souhlasí s tím že parkoviště "farská zahrada" bude ponecháno ve stávajícím stavu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 374- 16114/17

Věc : Akce SUS KHK - "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce" nabídka města

22 409 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

Garant :

3.7.2017

ST

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

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 374 - 7/7 návrh dopisu ST ve věci stavby: "III/28522
Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce" a ukládá OSÚ odeslat dopis na SÚS
Královéhradeckého kraje a. s., panu Ing. Jiřímu Koutníkovi, technicko - obchodnímu náměstkovi
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., jako podklad pro další rozhodování Rady Královéhradeckého
Kraje ve věci této stavby.
Splněno - dopis odeslán Ing. Jiřímu Koutníkovi (SÚS KHK) dne 26.06.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16115/17

Věc : Příprava nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II.

22 410 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.6.2017 Plnění:

Garant :

3.7.2017

TAJ

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

RM bere na vědomí informace KHK přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního
programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II., ve znění
přílohy č. RM 374 - 3/22. RM ukládá OSÚ zajistit termín konání semináře v Novém Městě nad
Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16116/17

Věc : Přehled zabezpečení vstupů školských zařízení

22 411 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

3.7.2017

Int: OSN - 596

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled zabezpečení jednotlivých školských zařízení (Mateřských škol a
Základních škol) ve znění přílohy č. RM 374 - 4/1 a ukládá OSN realizovat jednotlivá opatření
postupným plánováním úprav v rámci rozpočtu OSN.
Splněno. Požadavky budou zahrnuty do návrhu Plánu oprav 2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16128/17

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s.r.o. - doplnění

22 417 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

24.6.2017

Garant :

ST

TS Technické služby, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM souhlasí se zapůjčením a postavením nízkého pódia na akci "U nás na zámku", kterou
pořádá společnost Savage Company s.r.o. v sobotu 24.06.2017 na nádvoří novoměstského
zámku. RM ukládá TS zajistit dovoz a postavení nízkého pódia, dovoz a postavení pódia ve
vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Krčín a následný úklid a odvoz obou pódií. RM souhlasí s
nabídnutou výpomocí ze strany žadatele.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 374- 16132/17

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Obnova aktivních prvků

22 420 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: KonR
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Obnovu aktivních prvků nabídku společnosti DLNK
s.r.o., T. G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují, IČO: 26012162, za celkovou nabídkovou
cenu 547.670 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 374 - 7/1.
Splněno, podpis smlouvy zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Zpracování žádosti o dotaci a administrace
projektu v rámci výzvy č. 28 IROP
Termín :
Garant :
3.7.2017
22 421 Vznik úkolu: 19.6.2017

RM 374- 16133/17

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: KonR
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise na zakázku Zpracování žádosti o dotaci a
administrace projektu v rámci výzvy č. 28 IROP jako vítěze nabídku společnosti ICT plus, s.r.o.,
se sídlem Piletická 486, 500 01 Hradec Králové, IČO: 01384163, za nabídkovou cenu 92.500 Kč
vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 374 - 7/2. Pro případ
neuzavření smlouvy s uchazečem na 1. místě doporučuje komise uzavření smlouvy s
uchazečem na 2. místě společností Skip Events s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1,
IČO: 46505334, za nabídkovou cenu 94.500 vč. DPH.
Splněno, podpis smlouvy zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16134/17

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Komunální technika - mulčovač

22 422 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

TS Technické služby, OSU Odbor správy úřadu - Nositel: KonR
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky "Komunální
technika - mulčovač" nabídku společnosti PEKASS, se sídlem Přátelství 987, 104 00 Praha 10,
IČO: 41693426, za nabídkovou cenu 180.290 Kč vč. DPH, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy č. RM 374 - 7/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16135/17

Věc : Smlouva na sdružené dodávky elektrické energie

22 423 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Pražská plynárenská a.s., Národní 37, 110 00
Praha 1, IČO: 60193492 na sdružené dodávky elektrické energie na období ode dne 01.07.2017
do dne 31.12.2018 a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 374 - 7/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 374- 16136/17

Věc : Smlouva na sdružené dodávky zemního plynu

22 424 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje uzavření smlouvy se společností CONTE spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh
572/11, IČO: 00565342, za nabídkovou cenu 550 Kč bez DPH/1MWh, DPH ve výši 115,50 Kč,
částka vč. DPH 665,50 Kč/1MWh a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 374 7/5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16138/17

Věc : Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu - informační systém městské
policie DERIK

22 425 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

31.8.2017

Garant :

ST

MP Městská policie, OI Oddělení informatiky - Nositel: HofS
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.6.2017 Plnění:

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle odstavce
VI. - Výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody. RM ukládá OI a MP zajistit nákup rozšíření
informačního systému městské policie „DERIK“, aktualizace DERIKA na plnou verzi, 2 licence
SW pro mobilní telefony se systémem Android, centrální modul propojující systém DERIK a
mobilní zařízení vč. modulu opravy vložených událostí, společnosti A Plus, Jateční 803, 280 00
Kolín 4, IČO: 12562581, DIČ: CZ6010211812, za cenovou nabídku 168.795 Kč vč. DPH.
Žádost o prodloužení termínu plnění. V současné době probíhají, podrobné konzultace OI, MP a
dodavatele na posledních detailech objednávky. Instalace systému by měla proběhnout v
průběhu měsíců července a srpna. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: schválen nový termín: 31.8.2017 z důvodu: Kapacitní důvody dodavatele.
RM 374- 16140/17

Věc : Návrh železničního jízdního řádu 2017/2018

22 426 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
26.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí návrh železničního jízdního řádu 2017/2018 ve znění přílohy č. RM 374 - 7/9.
Splněno - RM 374 vzato na vědomí, přijaté usnesení č. RM 374-16140/17 bylo zasláno formou
dopisu na KÚ KHK.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16141/17

Věc : Úprava platu ředitelce MSSS Oáza

22 427 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

3.7.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí se změnou platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Městského
střediska sociálních služeb Nové Město nad Metují v souvislosti se změnou platových tarifů ode
dne 01.07.2017.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

RM 374- 16117/17

Věc : Smlouva o dílo č. 61/2017

22 428 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

5.6.2017

Int: OSN - 597

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
3.7.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.6.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 61/2017 na provedení zabezpečení hlavního vstupu mateřské
školy Na Františku v hodnotě 92.386 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou COMFIS s.r.o., Hradišťská 857, 687 08 Buchlovice, IČO: 26940116, ve znění
přílohy č. RM 374 - 4/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 375 - 3.7.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 375 - 3.7.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 375 - 2/1 - Flash Příloha: RM 375 - 2/1 - Flash

Identifikace:

RM uložila OMM usnesením č. RM 371-15937/17 zajistit znalecký posudek na kupní cenu v místě a čase obvyklou na
pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a dále připravit a předložit RM záměr města pozemek prodat.
Přílohy č. RM 375 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze. Pozemek je v současné době veřejně přístupný pouze po chodníku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o tom, že by žadatelé a zájemci měli dostávat informace, že ten nesouhlas s prodejem je dočasný, čeká se
na nový územní plán. OMM - zájemce bude takto vyrozuměn.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 375- 16142/17
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek (část pozemku) p. p. č. 589/1, druh pozemku trvalý travní
porost, v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, na LV č. 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují.
RM 375 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Pronájem části pozemku u RD ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 2/2 - Flash Příloha: RM 375 - 2/2 - Flash

Část pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, z majetku města,
vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad
Metují. V souladu s usnesením č. RM 373-16014/17 byl ode dne 13.06.2017 do dne 30.06.2017 zveřejněn záměr
města pronajmout část pozemku jako zahradu. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatele.
Přílohy č. RM 375 - 2/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku po ukončení zveřejnění.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 373. Termín zveřejnění
končí dne 30.06.2017, tedy po odevzdání podkladů, proto případné další došlé nabídky a vyjádření budou předloženy
na zasedání RM. Pozemek je zaplocen a je součástí zahrady u domu č. p. 58. Smlouva bude sepsána dle vzorové
smlouvy a v souladu s podmínkami zveřejnění.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 375- 16143/17,
(uložen úkol číslo 22429).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Vrchoviny, v majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. J. H., za účelem zahrady, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru,
a to ode dne 01.08.2017. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu části pozemku.
RM 375 Ukládá.

STIS

Stránka 20 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.8.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 375 - 3.7.2017

2.3 Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání
Zdroj. dokum.: RM 375 - 2/3 - Flash Příloha: RM 375 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Paní A. K. požádala o výpůjčku části pozemku p. p. č. 2240 o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Nové Město nad Metují, z majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Výpůjčka
požadována za účelem vybudování parkovacího stání pro 1 osobní vozidlo. Přílohy č. RM 375 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru výpůjčky části pozemku.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází ve dvoře za bytovými domy č. p. 489 až 493 (zázemí se sušáky, klepadly, lavičkami, kontejnery,
zatravněno + dřeviny, příjezdová komunikace). V lokalitě zbudováno 1 parkovací stání ze zámkové dlažby u domu č.
p. 490 v souladu s povolením stavebního úřadu a dle smlouvy o výpůjčce, kterou v roce 2011 uzavřel p. Bidlo z domu
č. p. 491. Žadatelka navrhla 3 varianty umístění, z toho dvě, které upřednostňuje, jsou situovány do prostoru zeleně u
č. p. 491 a 492, tedy blíže bydlišti žadatelky, 3. varianta navrhuje zbudovat parkovací stání v návaznosti na stávající
místo u domu č. p. 490. Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz vysvětleno, že zatím jde o jedno stání, nejsou další zájemci.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 375- 16144/17,
(uložen úkol číslo 22430).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 2240 o
výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha a část pozemku p. p. č. 2241 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha,
vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem vybudování a užívání parkovacího stání pro jedno
osobní vozidlo dle projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního povolení, a to na dobu 20 let s tím, že
parkovací stání lze opatřit na náklady vypůjčitele sklopnou parkovací zábranou a s podmínkou, že vozidlo bude zaparkováno
přední částí směrem do komunikace (při zajíždění bude couváno).
RM 375 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Zveřejnění záměru - pacht rybníka Hradiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 2/4 - Flash Příloha: RM 375 - 2/4 - Flash

V souladu s usnesením č. RM 364-15597/17 ze dne 30.01.2017 OMP předkládá RM návrh záměru města
propachtovat pozemky tvořící rybník Hradiště (s příslušenstvím), tj. p. p. č. 972, 976, 977/2 a část p. p. č. 969/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují, vč. břehů a přilehlé zeleně, o celkové výměře cca 11716 m2. Přílohy č. RM 375 - 2/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit se záměrem v předloženém znění, případně rozhodnout o dalších podmínkách zveřejnění.
Odůvodnění:
RM usnesením ze dne 30.01.2017 uložila OMM zajistit znalecký posudek na cenu ročního nájmu pachtu rybníka
Hradiště a následně předložit RM návrh zveřejnění záměru pachtu rybníka, vč. příslušenství, a to nejvhodnější
nabídce. Znalecký posudek zpracovaný Ing. Bečičkou byl na OMP doručen dne 26.06.2017. Podmínky zveřejnění
konzultovány s OŽP. V současnosti je na užívání rybníka uzavřena s ČRS, MO Nové Město nad Metují, nájemní
smlouva s dvouletou výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 10 Kč ročně.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
OMP - návrh na drobné doplnění předloženého záměru města a usnesení o podmínku: Rybník není rybářským
revírem a není určen pro rybníkářství. Ing. Neumann - příchod v 13:18 hodin.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 375- 16145/17,
(uložen úkol číslo 22431).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat nejvhodnější nabídce pozemky tvořící rybník Hradiště, vč. veškerého
příslušenství, tj. p. p. č. 972 o výměře 3486 m2, druh pozemku vodní plocha; p. p. č. 976 o výměře 3935 m2, druh pozemku
vodní plocha; p. p. č. 977/2 o výměře 3095 m2, druh pozemku vodní plocha a část p. p. č. 969/1 o výměře cca 1200 m2, druh
pozemku ostatní plocha, všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, ve znění přílohy č. RM 375 - 2/4, doplněné o podmínku: V současnosti není rybník rybářským revírem a
není určen pro rybníkářství.
RM 375 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 375 - 3.7.2017

2.5 Směna pozemku v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 2/5 - Flash Příloha: RM 375 - 2/5 - Flash

Manželé T. a M. L. vlastní pozemky p. p. č. 226/4, 224/1 a 223/12 v k. ú. Krčín. Části uvedených pozemků jsou
využívány jako veřejná komunikace v ul. Železova louka. Vlastníci pozemků souhlasí s výstavbou cyklostezky i
kanalizace, která je na pozemcích projektovaná. Navrhují městu směnu pozemků pod komunikací za části pozemků,
které jsou mimo komunikaci a sousedí s jejich pozemky tj. za část pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín. Přílohy č. RM
375 - 2/5.
K rozhodnutí:
Uložit zajistit GP a připravit zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Směna pozemků by umožnila jednoduší realizaci projektovaných staveb kanalizace a cyklostezky, resp. opravy
komunikace v ul. Železova louka. Odbory se směnou souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 375- 16146/17,
(uložen úkol číslo 22432).
RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na směnu pozemků, která by umožnila vypořádat pozemky pod komunikací p. p. č.
226/4, 224/1 a 223/12 v k. ú. Krčín a mimo komunikaci p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín a předložit RM návrh na zveřejnění záměru
města směnit pozemky v ul. Železova louka před domem č. p. 68.
RM 375 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 375 - 3.7.2017

Rozvoj

13:25

OMM

3.1 Žádost o dotaci na projekt „Venkovní přírodovědná učebna včetně zajištění bezbariérového přístupu
ZŠ Malecí“ (Přesun z RM 374 - 3/4)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/1 - Flash Příloha: RM 375 - 3/1 - Flash

Usnesením č. ZM 115-7466/16 schválilo ZM v září 2016 položku v rozpočtu "ZŠ Malecí" - venkovní přírodovědná
učebna. V návaznosti na to bylo zadáno firmě green4plan s.r.o. zpracování projektové dokumentace a byla uzavřena
příkazní smlouva s firmou GRANTIS Consulting s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci se záměrem podat žádost o
dotaci na tento projekt do plánované výzvy MAS POHODA - IROP - Infrastruktura pro ZŠ I. Oproti odhadům záměru
se náklady na tuto akci vyšplhaly na 4,7 mil. Kč vč. DPH. Projektantem spočítaná cena se potvrdila veřejnou
zakázkou malého rozsahu, RM 368, svým usnesením č. RM 368-15812/17, kvůli enormnímu nárůstu nákladů,
zadávací řízení zrušila.
Dle výzvy k předkládání žádostí o podporu, nově vyhlášené dne 28.06.2017, je celková částka dotace z Evropského
fondu pro regionální rozvoj 7 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů na projekt je 3.5 mil. Kč, ze kterých se počítá
dotace ve výši 95 %. Rozpočet na venkovní přírodovědnou učebnu lze pokrátit o květinový záhon (cca 57 tis. Kč), o
výsadbu cibulovin (cca 13 tis. Kč), regeneraci a dosev trávy (cca 127 tis. Kč), mobiliář - 7 laviček, 2koše a 1 info
tabule (cca 160 tis. Kč) a o půdní sondu (cca 187 tis. Kč), které lze dodělat dodatečně, případně za pomoci TS, tímto
pokrácením se dostaneme na celkovou částku cca 3.750 tis. Kč včetně DPH ( vycházeli jsme z cen vítězné nabídky u
zrušené veřejné zakázky). Při uznání maximální výše uznatelných nákladů ve výši 3.500 tis. Kč by dotace činila 3.325
tis. Kč. Doplatek města na realizaci venkovní přírodovědné učebny, pokrácené o výše uvedené položky, by tak činil
425 tis. Kč.
Odhad nákladů na realizaci přístupových chodníčků a bezbariérového vstupu do ZŠ Malecí je cca 625 tis. Kč vč. DPH.
Částka za zpracování žádosti o dotaci a Studie proveditelnosti (nezbytná součást žádosti o dotaci) je 75 tis. Kč. O
potřebě této učebny pro "ZŠ Malecí" bylo jednáno se stávající i budoucí ředitelkou školy. Žádost ředitelky školy a
kritéria pro hodnocení a výběr projektů jsou přílohou č. RM 375 - 3/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Doporučujeme podání žádosti. V případě realizace akce se vyřeší bezbariérový vstup do školy,
vybuduje se venkovní učebna.
Vyjádření ORM: S ohledem na to, že výše způsobilých výdajů na projekt bude dle posledních informací cca 3,5 mil.
Kč, tak je možnost získat dotaci na připravený projekt "Venkovní přírodovědná učebna včetně zajištění
bezbariérového přístupu ZŠ Malecí“. Dle posledních získaných informací se do tohoto programu chystají podat žádost
prozatím pouze 2 obce. Na základě uvedených informací doporučujeme žádost o dotaci podat. Ohledně údržby je
zahrada převážně navržena jako bezúdržbová.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o tom, že v této chvíli nejde o naprostou prioritu a je třeba dát přednost financování technických rekonstrukcí
uvnitř školy.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 375- 16147/17,
(uložen úkol číslo 22433).
RM neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Odborná venkovní učebna pro výuku přírodovědných předmětů, zajištění
bezbariérovosti školy“ do výzvy s názvem "MAS POHODA - IROP- Infrastruktura základních škol I". V návaznosti na
vyhlášenou výzvu se tímto usnesením ruší usnesení č. RM 374-16098/17.
RM 375 Neschvaluje.
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3.2 Žádost o vyjádření města Nové Město nad Metují, jako vlastníka pozemku k umístění kanalizační
přípojky do pozemku města v ul. Pod Výrovem
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/2 - Flash Příloha: RM 375 - 3/2 - Flash

Dne 15.06.2017 podal pan Ing. Jiří Bartoň, Jeníkovice 111, 503 46 Třebechovice Pod Orebem žádost o vydání
vyjádření k projektové dokumentaci a souhlasu města Nové Město nad Metují, jako vlastníka pozemku p. p. č. 2038/1,
k. ú. Nové Město nad Metují, k umístění kanalizační přípojky z objektu v ul. Pod Výrovem. Jedná se o kanalizační
přípojku pro odvedení splaškových vod z rodinného domu č. p. 1141. Celková délka kanalizační přípojky na pozemku
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují je 4,9 m. Dimenze potrubí DN 150 šířka výkopu min. 0,60 m.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uložením kanalizační přípojky.
Odůvodnění:
K uložení kanalizační přípojky nemáme připomínek. V současné době jsou u uvedeného domu odváděny splaškové
vody do nevyhovující jímky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 375- 16148/17,
(uložen úkol číslo 22434).
RM souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro rodinný dům v ul. Pod Výrovem č. p. 1141 v Novém Městě nad Metují do p.
p. č. 2038/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí s odesláním vyjádření města pro vydání územního souhlasu ve
znění přílohy č. RM 375 - 3/2.
RM 375 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 VŘ - Dodávka svítidel LED pro veřejné osvětlení v ul. Nádražní, Havlíčkova, Nahořanská, Na Strážnici
Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/3 - Flash Příloha: RM 375 - 3/3 - Flash

Dne 21.06.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek na akci „Dodávka svítidel LED pro veřejné osvětlení v ul. Nádražní, Havlíčkova, Nahořanská, Na
Strážnici Nové Město nad Metují. Dne 26.06.2017 provedla hodnocení a posouzení nabídek. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo podáno 7 nabídek. S nabídkami byly dodávány i vzorky svítidel. Do jednání RM 375 dne 03.07.2017 by měla
proběhnout zkušební montáž a odzkoušení svítidla od vítězné firmy za pomoci TS. Pokud by se tato zkouška do
tohoto termínu nestihla provést, bude tento bod přesunut k rozhodnutí do RM 376 dne 31.07.2017. V rozpočtu je na
tuto akci schváleno 600 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST podal informaci o zkušebním měření intenzity osvětlení. Po trvalé instalaci dojde k dalšímu kontrolnímu měření.
Ing. Neumann se dotazoval na to, jak byla firma vybrána, jaké firmy byl obeslány, proč např. nebyla obeslána firma
KAMAT spol. s r.o. Pokud kromě vyvěšení informace o zakázce jsou ještě některé firmy přímo obeslány, měly by vždy
také být obeslány místní firmy, které se uvedeným druhem dodávek zabývají. Vedoucí OMM a ORM přislíbili tyto
postupy dodržovat.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 375- 16149/17,
(uložen úkol číslo 22435).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka svítidel LED pro veřejné osvětlení v ul. Nádražní, Havlíčkova,
Nahořanská, Na Strážnici Nové Město nad Metují“ firmě Sonepar Česká republika spol. s r.o., Vážní 1125, Hradec Králové,
IČO: 47450436, za nabídkovou cenu 382.450,95 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Sonepar Česká republika spol. s r.o., Vážní 1125, Hradec Králové, IČO: 47450436, ve znění
přílohy č. RM 375 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 375 Souhlasí.
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3.4 VŘ - „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad
Metují“/2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/4 - Flash Příloha: RM 375 - 3/4 - Flash

Dne 26.06.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek na akci „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město
nad Metují“/2. Dne 28.06.2017 provedla hodnocení a posouzení nabídek. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
1) Souhlasit se zadáním vítěznému uchazeči, schválit RO, schválit SOD, pověřit ST podpisem této SOD nebo 2) zrušit
veřejnou zakázku malého rozsahu.
Odůvodnění:
Byla podána pouze 1 nabídka. Na tuto akci není prozatím vydáno stavební povolení, byly k němu podány námitky
občanem Vrchovin a Spolkem Vrchoviny krásnější, není proto jasné, za jak dlouho stavební povolení získáme, je
možné, že ještě podají odvolání na KHK. Nabídková cena je vyšší než částka, kterou máme schválenou v rozpočtu. V
rozpočtu jsou na tuto akci schváleny 3 mil. Kč. Potřebné rozpočtové opatření je ve výši 1 mil. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Podrobná a obsáhlá diskuse radních o výši realizační ceny, která vzešla z opakované soutěže. Vzhledem ke stavu
mostu a délce času, po kterou se usiluje o jeho rekonstrukci, se nakonec radní přiklonili k provedení investice.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 375- 16150/17,
(uložen úkol číslo 22436).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují“/2 firmě Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, za
nabídkovou cenu 3.848.491,35 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 2219 - rekonstrukce kamenného
mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší o 1 mil. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6171 - místní správa (nové
vozidlo) ve výši 295 tis. Kč, § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (dovybavení TS) ve výši 125 tis. Kč, § 3722 - sběr a svoz
komunálních odpadů (kamerový systém sběrného dvora - kompenzace za výdaje r. 2016) ve výši 50 tis. Kč, § 3631 energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní ve výši 200 tis. Kč, § 2321 Kanalizace v ul.
Železova louka - PD ve výši 50 tis. Kč, § 3113 ZŠ Komenského, chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD ve výši 15
tis. Kč, § 3113 ZŠ Malecí, WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD ve výši 15 tis. Kč, § 3113 Koncepce řešení zahrad u ZŠ a MŠ
Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského ve výši 25 tis. Kč, § 3113 ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna s bezbariérovou
úpravou vstupu ve výši 57 tis. Kč, § 3322 Program regenerace - městské opevnění JV III. etapa ve výši 100 tis. Kč, § 2143
Novoměstská naučná stezka - odpočinková místa ve výši 68 tis. Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, ve
znění přílohy č. RM 375 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 375 Ruší.
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3.5 VŘ - Zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu „Autobusový terminál Rychta a parkování v
ul. Nerudova“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/5 - Flash Příloha: RM 375 - 3/5 - Flash

Dne 28.06.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu „Autobusový
terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení
nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit rozpočtové opatření, schválit příkazní smlouvu a
pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Na tuto veřejnou zakázku bylo podáno 11 nabídek. V rozpočtu města je na akci "Autobusový terminál Rychta a
parkování v ul. Nerudova" schválen 1 mil. Kč, z této částky bude hrazeno zpracování PD a odměna za 1. místo ve
veřejné soutěži. Pro zadání zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu chybí na této položce cca 6 tis. Kč,
proto je navrženo ke schválení rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních zazněly doplňkové informace z ORM o výsledcích jednání s majiteli domu na Rychtě, který je na
autobusovém nádraží. Další diskuse se týkala případné vícekriteriálnosti soutěží, ve kterých jsou vybírány agentury
zajišťující administraci dotovaných projektů. Radní se shodli, že je tomu třeba v budoucnu věnovat pozornost vč.
strategie při oslovení firem.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 375- 16151/17,
(uložen úkol číslo 22437).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování žádosti o dotaci a administrace projektu „Autobusový terminál
Rychta a parkování v ul. Nerudova“ firmě Alatere profi s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha, za nabídkovou cenu 113.740 Kč
vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 2221 - akce autobusový terminál Rychta a parkování v ul.
Nerudova - PD o částku 6 tis. Kč přesunem z akce § 3113 Koncepce řešení zahrady u ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ
Komenského. RM schvaluje Příkazní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Alatere profi s.r.o.,
Perucká 2481/5, 120 00 Praha, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 375 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.6 SOD - organizace a administrace VZ - Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/6 - Flash Příloha: RM 375 - 3/6 - Flash

V rozpočtu města na rok 2017 je schválena položka "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského". ORM poptalo
zpracovatele podlimitní veřejné zakázky na dodavatele stavby. Ze 3 doručených nabídek podala nejlepší nabídku
firma Centrum evropského projektování a. s., „Evropský dům“, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, za celkovou
cenu 45.738 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení příkazní smlouvu na organizaci a administraci veřejné zakázky
mezi městem Nové Město nad Metují a společností Centrum evropského projektování a. s. - viz příloha č. RM 375 3/6.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky firmě Centrum evropského projektování a. s., schválit příkazní smlouvu a
pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Firma Centrum evropského projektování a. s. podala nejpříznivější cenovou nabídku a splnila všechny podmínky
poptávky. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, poněvadž předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je cca 25
mil. Kč. Organizace tohoto výběrového řízení je administrativně a časově náročná a musí být striktně vedena dle
zákona o zadávání veřejných zakázek, proto ORM poptalo externí firmy, které mají s veřejnými zakázkami
administrovanými dle zákona zkušenosti a zadministrují je tak, jak to tento zákon ukládá.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 375- 16152/17,
(uložen úkol číslo 22438).
RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky firmě Centrum evropského projektování a. s. a schvaluje příkazní smlouvu na
administraci veřejné zakázky na dodavatele stavby „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“ mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Centrum evropského projektování a. s., „Evropský dům“, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, ve
znění přílohy č. RM 375 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 375 Souhlasí.
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3.7 Nájemní smlouva na umístění retranslace pro MKDS na domu č. p. 852 ul. Malecí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/7 - Flash Příloha: RM 375 - 3/7 - Flash

Na domu č. p. 852 v ul. Malecí, který je ve správě Stavebního bytového družstva Náchod, Parkány 311, 547 01
Náchod (dále jen "SBD"), je umístěn retranslační bod rozšíření městského kamerového systému pro přenos signálu z
kamery u MSSS Oáza na věžičku MěÚ. Jako souhlas s jeho umístěním je třeba uzavřít nájemní smlouvu mezi
městem Nové Město nad Metují a SBD. Výše ročního nájmu je stanovena na částku ve výši 2.630 Kč vč. DPH. Tato
částka je formou úhrady za spotřebovanou el. energii pro provoz retranslace. Množství spotřebované energie bude
měřeno podružným elektroměrem. V případě rozdílu mezi cenou skutečně spotřebované energie a výší nájemného
bude smlouva upravena dodatkem ke smlouvě.
K rozhodnutí:
Schválit Nájemní smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Umístění retranslačního bodu bylo odsouhlaseno výborem samosprávy bytového domu. ORM doporučuje schválit
smlouvu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 375- 16153/17,
(uložen úkol číslo 22439).
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Stavebním bytovým družstvem Náchod, Parkány 311,
547 01 Náchod, jejímž předmětem je umístění retranslačního bodu městského kamerového systému na domě č. p. 852, ul.
Malecí, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 SOD - zpracování PD - „Chodník v ul. T. G. Masaryka podél Lupusu“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/8 - Flash Příloha: RM 375 - 3/8 - Flash

ZM 120 schválilo v červnu 2017 jako novou investiční položku „Chodník v ul. T. G. Masaryka podél Lupusu“, v rámci
níž by měla být na chodník zpracována projektová dokumentace. OMM vypsalo poptávku na projektovou dokumentaci
na jejímž základě byla vybrána firma OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, s nabídkovou cenou
42.350 Kč vč. DPH. Na org. 1750 „Chodník v ul. T. G. Masaryka podél Lupusu“ (§ 2219) je na PD a realizaci částka
250 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky firmě OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou
cenu 42.350 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Vzhledem k tomu, že má většina firem v současnosti přeplněnou kapacitu a zároveň firma OPTIMA,
spol. s.r.o. zpracovává většinu dalších PD na chodníky v našem městě, doporučujeme zadat veřejnou zakázku a
pověřit ST k podpisu SOD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 375- 16154/17,
(uložen úkol číslo 22440).
RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky na zpracování PD - „Chodník v ul. T. G. Masaryka podél Lupusu“ firmě OPTIMA,
spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 42.350 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto veřejnou zakázku mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké
Mýto, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/8, a pověřuje ST k podpisu SOD.
RM 375 Souhlasí.
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3.9 Smlouva o převodu a převzetí investorství
Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/9 - Flash Příloha: RM 375 - 3/9 - Flash

Identifikace:

ZM 119 odsouhlasilo podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o možnost financování a následného
provozování vybudované kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny, v souladu se Směrnicí č.
S14/03/14. Tato žádost byla na Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., podána. Nyní předkládáme ke schválení
Smlouvu o převodu a převzetí investorství. Město v této chvíli zajišťuje PD pro územní řízení a vydání územního
rozhodnutí.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o převodu a převzetí investorství.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o smluvních postupech ze strany VaK(u) v těchto situacích. Fakticky jde o souslednost smluv nejdříve převzetí investorství a pak finance. Proběhla již tradiční debata o postavení města jako významného
vlastníka akcií VaK(u) a o diskutabilních výhodách z toho vyplývajících.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 375- 16155/17,
(uložen úkol číslo 22441).
RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a městem Nové Město
nad Metují na realizaci akce „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny“, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/9,
a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Uložení propojení hromosvodu do pozemku p. p. č. 2049 k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/10 - Flash Příloha: RM 375 - 3/10 - Flash

Dne 28.06.2017 jsme obdrželi žádost společnosti Slévárna, spol. s r.o., Nádražní 349, Nové Město nad Metují, o
souhlas s uložením hliníkového hromosvodného drátu do pozemku chodníku p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, ul. Smetanova pro propojení svodů hromosvodu v délce 15 m těsně podél budovy slévárny. Pozemek je ve
vlastnictví města.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uložením hliníkového hromosvodného drátu do pozemku chodníku p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují dle předložené žádosti.
Odůvodnění:
Do vyjádření jsou zapracovány podmínky ORM, odborné útvary souhlasí. ORM doporučuje souhlasit s uložením
hromosvodného drátu do pozemku chodníku ve vlastnictví města.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 375- 16156/17,
(uložen úkol číslo 22442).
RM souhlasí s umístěním a uložením hliníkového hromosvodného drátu do pozemku chodníku p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují dle předložené žádosti společnosti Slévárna, spol. s r.o., Nádražní 349, Nové Město nad Metují, a souhlasí
s vydáním vyjádření města k této žádosti ve znění přílohy č. RM 375 - 3/10.
RM 375 Souhlasí.
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3.11 Stojany na reklamní bannery před Kino 70
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/11 - Flash Příloha: RM 375 - 3/11 - Flash

Ředitel Městského klubu v Novém Městě nad Metují žádá RM o souhlas s umístěním odnímatelných reklamních
bannerů (celkem 8 ks) na pozemku města Nové Město nad Metují více viz příloha č. RM 375 - 3/11. Zároveň žádá RM
finanční příspěvek na pořízení bannerů. Jeden stojan 5.950 Kč. Dále žádá o spolupráci TS města při zabudování
(zabetonování) patek do země.
K rozhodnutí:
Ne/schválit umístění reklamních bannerů před Kino 70. Ne/přispět na výrobu stojanů.
Odůvodnění:
ODSH: v případě že reklamní zařízení nebude zasahovat do tělesa místní komunikace (chodníku) tak se ODSH
netýká, resp. k případné instalaci nemám žádné výhrady. OF: Městský klub je osvobozen od poplatku za užívání
veřejného prostranství. OMP: Nemáme námitky. OMM: Souhlasíme s osazením reklamních bannerů pro kulturní
potřeby a festivalu. Žádost ředitele dorazila v době přípravy RM, pokud se objeví další vyjádření odborných útvarů
bude s nimi RM seznámena na jednání RM. ARCH souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 375- 16157/17,
(uložen úkol číslo 22443).
RM souhlasí s umístěním odnímatelných reklamních bannerů na pozemku města Nové Město nad Metují před Kinem 70 ve
znění přílohy č. RM 375 - 3/11. Dále RM ukládá TS zabetonovat patky do země dle rozměru stojanu pro reklamní banner.
RM 375 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 14.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Smlouva o výpůjčce na stavební úpravy chodníku v ul. Johnova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/12 - Flash Příloha: RM 375 - 3/12 - Flash

V rozpočtu města na rok 2017 je naplánována stavební úpravy chodníků v ul. Johnova, po obou stranách od
kruhového objezdu po ul. Československé armády. Město nechalo na chodník vypracovat projektovou dokumentaci, v
rámci níž jsou naprojektována místa pro přecházení přes silnici III/01422 (ulice Československé armády) vedoucí na
Přibyslav. Tato místa pro přecházení se z části nacházejí na pozemku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, který
zastupuje Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace. Pro realizaci stavebních úprav je nezbytně
nutné uzavřít mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a Správou
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o výpůjčce na stavební úpravy chodníku v ul. Johnova.
Odůvodnění:
Bez Smlouvy o výpůjčce nelze provést stavební úpravy chodníku.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 375- 16158/17,
(uložen úkol číslo 22444).
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého
kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/12, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 375 Schvaluje.
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3.13 Žádost SPŠ, SOŠ a SOU o uložení kanalizační přípojky pro objekt Pyramidy do pozemku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 3/13 - Flash Příloha: RM 375 - 3/13 - Flash

Dne 23.06.2017 byla na město podána žádost Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního
odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 o souhlas s umístěním kanalizační přípojky do pozemku
města p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pro stávající objekt Pyramidy v areálu bývalých kasáren.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu na kanalizační přípojku pro objekt Pyramidy na pozemku města v bývalém
areálu kasáren, pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Podaná žádost byla projednána se zpracovatelem PD na Komunikaci v areálu bývalých kasáren, ve které se řeší též
všechny inženýrské sítě. Zpracovatel souhlasí, aby si žadatel vybudoval kanalizační přípojku dle svého návrhu s
podmínkou, že v případě vybudování nového kanalizačního řadu dle zpracovávané PD se na tento řad napojí.
Vyjádření ORM: Na základě souhlasu zpracovatele, ORM též s vybudováním souhlasí za podmínek uvedených ve
Smlouvě o právu provést stavbu. Odborné útvary nemají připomínek. Je však třeba na tuto kanalizační přípojku získat
územní souhlas.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 375- 16159/17,
(uložen úkol číslo 22445).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku města p. p. č. 653, k. ú. Nové Město nad
Metují, pro objekt Pyramidy v areálu bývalých kasáren mezi městem Nové Město nad Metují a Střední průmyslovou školou,
střední odbornou školou a středním odborným učilištěm, Nové Město nad Metují, Školní 1377, ve znění přílohy RM 375 3/13. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 375 Schvaluje.
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Správa nemovitostí

14:30

OMM

4.1 Zápis ze 134. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN - 600) Zdroj. dokum.: RM 375 - 4/1 - Flash Příloha: RM 375 - 4/1 - Flash

Zápis ze 134. zasedání Bytové komise konané dne 14.06.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 375- 16160/17,
(uložen úkol číslo 22446).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 134. zasedání Bytové komise konané dne 14.06.2017 ve znění přílohy č.
RM 375 - 4/1.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Žádost nájemce nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN - 601) Zdroj. dokum.: RM 375 - 4/2 - Flash Příloha: RM 375 - 4/2 - Flash

Žádost nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., IČO: 46524339 který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul.
Rašínova o udělení souhlasu vlastníka s provedením oprav objektu. Oprava objektu spočívá v provedení výměny
keramického obkladu, keramické dlažby, výměny osvětlení a výměny baterie v prostoru kuchyně - výdejny. Nájemce
provede opravy na vlastní náklady, nejedná se o technické zhodnocení objektu. Předpokládané náklady činí 68.000
Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., o udělení souhlasu s provedením oprav objektu.
Odůvodnění:
Žádost je sepsána dle platných pravidel, nejedná se o technické zhodnocení objektu. OSN doporučuje souhlas udělit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 375- 16161/17,
(uložen úkol číslo 22447).
RM ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka s provedením oprav objektu č. p. 313, ul. Rašínova ve znění přílohy č. RM 375 4/2, žadateli NONA 92, o.p.s., IČO: 46524339, který na základě platné nájemní smlouvy užívá prostory v objektu č. p. 313, ul.
Rašínova.
RM 375 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Vzorová smlouva o dílo - OSN - doplnění
Identifikace:

(Int.: OSN - 602) Zdroj. dokum.: RM 375 - 4/3 - Flash Příloha: RM 375 - 4/3 - Flash

Jedná se o vzorovou Smlouvu o dílo, kterou používá OSN při provádění údržby objektů města. Na základě úkolu
uloženého v PVO 247 je vzorová smlouva doplněna v článku 10. o odstavec 4., který se týká dodržování Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012 o regulaci hlučných činností ve městě.
K rozhodnutí:
Schválit upravenou vzorovou smlouvu o dílo pro OSN.
Odůvodnění:
Vzorová smlouva je doplněna o odstavec 4, v článku 10. dle úkolu zadaném v PVO 247: "PVO ukládá OMM zajistit
zapracování upozornění na povinnost dodržovat ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o regulaci hlučných
činností ve městě do smluv o dílo s firmami provádějícími městské zakázky a do nájemních smluv na překopy a
výkopy na městských pozemcích."
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 375- 16162/17,
(uložen úkol číslo 22448).
RM schvaluje upravenou vzorovou Smlouvu o dílo, kterou používá Oddělení správy nemovitostí při provádění údržby objektů
města, ve znění přílohy č. RM 375 - 4/3.
RM 375 Schvaluje.
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4.4 Rámcová kupní smlouva - nákupy stavebnin
Identifikace:

(Int.: OSN - 603) Zdroj. dokum.: RM 375 - 4/4 - Flash Příloha: RM 375 - 4/4 - Flash

Jedná se o rámcovou kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 000272876 a
DSK stavebniny s.r.o, Pardubická 59, Opatovice nad Labem, IČO: 27499031. Smlouva řeší spolupráci na úrovni
nákupu stavebních materiálů a hmot v rámci působení OSN při správě nemovitostí. Nyní probíhají úhrady nákupů
formou hotovostních plateb, po uzavření smlouvy budou úhrady probíhat bezhotovostně.
K rozhodnutí:
Ne/schválit rámcovou smlouvu.
Odůvodnění:
OSN v rámci správy objektů provádí nákupy stavebních materiálů a hmot ve stavebninách Na Strážnic a v DSK
stavebninách s.r.o. Ve stavebninách Na Strážnici se nákupy provádí bezhotovostně, ve stavebninách DSK se platby
provádí pouze v hotovosti. Platby v hotovosti jsou spojené s vybíráním provozních záloh, což je zbytečně zdlouhavé a
pracné. Podpisem této smlouvy se zajistí bezhotovostní platby za odběry materiálů.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 375- 16163/17,
(uložen úkol číslo 22449).
RM schvaluje rámcovou kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 000272876 a DSK
stavebniny s.r.o, Pardubická 59, Opatovice nad Labem, IČO: 27499031, ve znění přílohy č. RM 375 - 4/4, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Servis promítací techniky KINO 70 - servisní smlouva
Identifikace:

(Int.: OSN - 604) Zdroj. dokum.: RM 375 - 4/5 - Flash Příloha: RM 375 - 4/5 - Flash

Servisní smlouva promítací techniky je smlouva, která řeší pozáruční servis promítací techniky umístěné v objektu
Kino 70. Servisní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou AV Media, a.s., Pražská 63,
Praha 10, IČO: 48108375 je navržena na dobu určitou, a to ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2017, výše úhrady za
servisní činnost v celkové výši 42.350 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit servisní smlouvu.
Odůvodnění:
Digitální technika umístěná v Kině 70 je specifické zařízení, u kterého je dle názoru OSN nutné zajistit servis smluvně.
Vzhledem k tomu, že na trhu je minimum firem, které tuto činnost zajišťují, doporučujeme sepsat pozáruční servisní
smlouvu s dodavatelem technologie. Rozsah servisní činnosti byl konzultován s ředitelem MK.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 375- 16164/17,
(uložen úkol číslo 22450).
RM schvaluje servisní smlouvu promítací techniky umístěné v objektu Kino 70 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou AV Media, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375, ve znění přílohy č. RM 375 - 4/5 a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 375 Schvaluje.

STIS

Stránka 32 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 375 - 3.7.2017

Školství, kultura a sport

OŠKS

14:45

5.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/1 - Flash Příloha: RM 375 - 5/1 - Flash

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro pracoviště MŠ Krčín pro
školní rok 2017/2018 ve 2 třídách: 2. tř. (Klubíčko) - 28 dětí, 3. tř. (Písnička) - 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín, pracoviště MŠ Krčín pro školní rok
2017/2018 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 375- 16165/17
RM na základě žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro pracoviště MŠ Krčín pro školní rok 2017/2018
výjimky z počtu dětí pro třídy 2. a 3. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 375 - 5/1. Výjimky jsou povoleny za
předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/2 - Flash Příloha: RM 375 - 5/2 - Flash

Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2017/2018 v 8 třídách: 2. A, - 32 žáků, 3.
A - 32 žáků, 4. A - 32 žáků, 5. A - 32 žáků, 6.A - 34 žáků, 6.B - 34 žáků, 7.A - 32 žáků, 8.B - 32 žáků.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu žáků pro "ZŠ Krčín" pro školní rok 2017/2018 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku
povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura byla vysvětlena spádovost žáků z okolních obcí a počty tříd ve vazbě na kapacity školy a zájem
rodičů o umísťování žáků v ní.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 375- 16166/17
RM na základě žádosti ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro školní rok 2017/2018 výjimku z počtu
žáků pro třídy 2.A, 3 A, 4.A, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A a 8.B dle předloženého návrhu - ve znění přílohy č. RM 375 - 5/2. Výjimka je
povolena za předpokladu, že navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 375 Schvaluje.
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5.3 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/3 - Flash Příloha: RM 375 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o podání žádosti o grant z prostředků rozvojového programu MŠMT
"Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017". Finanční prostředky je možno získat na dopravu žáků na
výuku plavání. "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o finanční prostředky na dopravu žáků z Krčína do novoměstského bazénu.
Ředitelka školy zároveň informuje RM o podání žádosti o finanční podporu z dotačního fondu ČEZ pod názvem
Oranžové hřiště. Projekt je v souladu se Studií na revitalizaci a modernizaci zahrady u ZŠ Krčín.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na dotaz vysvětleno, že jde o dotace na dopravu žáků na plavání, což má význam hlavně v zimním období, a to i v
případě, že jde o dopravu po území města.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 375- 16167/17,
(uložen úkol číslo 22451).
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín o podání žádosti o grant z prostředků
rozvojového programu MŠMT "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017" a o podání žádosti o finanční
podporu z dotačního fondu ČEZ pod názvem Oranžové hřiště.
RM 375 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Platový výměr ředitelky "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/4 - Flash Příloha: RM 375 - 5/4 - Flash

Identifikace:

V souvislosti s nástupem do funkce ředitelky "ZŠ Malecí" ode dne 01.08.2017 předkládá OŠKS ke schválení platový
výměr.
K rozhodnutí:
Schválit platový výměr ředitelce "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 375- 16168/17
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 375 - 5/4 platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod v souvislosti s jejím nástupem do funkce ode dne 01.08.2017.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Platový výměr ředitelky "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/5 - Flash Příloha: RM 375 - 5/5 - Flash

Identifikace:

V souvislosti s nástupem do funkce ředitelky "MŠ Rašínova" ode dne 01.08.2017 předkládá OŠKS ke schválení
platový výměr.
K rozhodnutí:
Schválit platový výměr ředitelce "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 375- 16169/17
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 375 - 5/5 platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město
nad Metují, Rašínova 600 v souvislosti s jejím nástupem do funkce ode dne 01.08.2017.
RM 375 Schvaluje.
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5.6 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/6 - Flash Příloha: RM 375 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na účast Novoměstské filharmonie na přehlídce v Budapešti ve výši 6.000 Kč od p. H.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 375- 16170/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 6.000 Kč od p. H., na účast Novoměstské filharmonie na přehlídce v Budapešti.
RM 375 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Zápis č. 61 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/7 - Flash Příloha: RM 375 - 5/7 - Flash

Dne 26.06.2017 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Komenského" (dále jen "ŠR"). ŠR schválila změny
ve školním řádu s platností ode dne 01.09.2017. ŠR projednávala situaci týkající se snížení úvazků pedagogických
asistentů od března 2017. Vysvětlení podal ředitel školy, situace se vyřešila, pro zbytek letošního roku jsou mzdové
prostředky na pedagogické asistenty zajištěny v původním rozsahu. ŠR se dále zabývala otázkou školního
psychologa, upozorňuje zřizovatele, že by ve spolupráci s řediteli základních škol měl vyvíjet aktivitu k zabezpečení
školního psychologa ve větším úvazku než doposud.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 61 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" a případně reagovat na doporučení ŠR zřizovateli.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné stanovuje, jakým způsobem jsou financovány školy a
školská zařízení, určuje povinnosti ředitele školy a povinnosti obce.
§ 160 - ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi, a to na platy, náhrady platů, …
§ 164 - ředitel školy a školského zařízení rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a
školských služeb, odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se
školským zákonem a vzdělávacími programy, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských
služeb.
§ 178 - Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím
území.
Žádným právním předpisem není stanoveno, že by obec měla zajistit a financovat školního psychologa. Účelem
zřízené pracovní pozice "psycholog sociálně-právní ochrany dětí", je činnost pro OSPOD. Pokud škola potřebuje
využívat služby psychologa ve větším rozsahu, než k jakému dochází v rámci spolupráce s psychologem sociálněprávní ochrany dětí, musí takového odborníka zaměstnat jako svého pracovníka a financovat ho z prostředků státního
rozpočtu (viz § 160 školského zákona).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse nad podnětem ŠR, který se týkal rozšíření služeb psychologa. Bylo vysvětleno, že psycholožka zařazená do
MěÚ již nemůže navýšit kapacity, které věnuje školám. OŠKS - ve školách vznikají školní poradenská pracoviště výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, může tam být i logoped, psycholog. Vše je v
pravomoci ředitele školy, záleží na finančních možnostech školy, mělo by být možné na to získat finanční zdroje od
státu (kraje).
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 375- 16171/17
RM se seznámila se zápisem č. 61 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského, okres
Náchod, ze dne 26.06.2017 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 375 - 5/7. RM konstatuje, že zaměstnanec
města, který vykonává činnost psychologa sociálně-právní ochrany dětí, je zařazen na Odboru sociálních věcí - Oddělení
sociální prevence, je řízen vedoucí Oddělení sociální prevence, svoji činnost vykonává pro toto oddělení a v jejím rámci
spolupracuje se školami. Zřízení samostatné pracovní pozice školní psycholog v Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, je plně v pravomoci ředitele školy.
RM 375 Bere na vědomí.
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5.8 Žádost o navýšení limitu mzdových prostředků - MSSS Oáza
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/8 - Flash Příloha: RM 375 - 5/8 - Flash

V souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě s
účinností ode dne 01.07.2017 žádá ředitelka MSSS Oáza o navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 o 1.380
tis. Kč. Odůvodnění navýšení viz příloha č. RM 375 - 5/8.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o navýšení mzdového limitu vyvolané zákonnými důvody. Samotné pokrytí této částky a
případné rozpočtové opatření bude řešeno v září, kdy by mělo být známo financování navýšení z dotačních zdrojů.
Dalšími možnými zdroji pak budou případné úspory v hospodaření organizace, využití rezervního fondu organizace,
případně pak navýšení příspěvku z rozpočtu města. Limit mzdových prostředků nezahrnuje sociální a zdravotní
pojištění.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil na určitou nesystémovost resortního navyšování platů, což má vliv i na ostatní složky MěÚ a na další
organizace zřizované městem a jejich rozpočty. Byla diskutována problematika finančního krytí takovýchto navýšení
(MANDL + OÁZA).
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 375- 16172/17,
(uložen úkol číslo 22452).
RM schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 pro Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město
nad Metují o 1.380 tis. Kč na 16.517.782 Kč.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost o navýšení limitu mzdových prostředků - MMUZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/9 - Flash Příloha: RM 375 - 5/9 - Flash

V souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě s
účinností ode dne 01.07.2017 žádá ředitel MMUZ o navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 o 70.560 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 MMUZ.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o navýšení mzdového limitu vyvolané zákonnými důvody. Samotné pokrytí této částky a
rozpočtové opatření bude řešeno dodatečně. Možnými zdroji financování mohou být úspory v hospodaření
organizace, využití rezervního fondu organizace, případně pak navýšení příspěvku z rozpočtu města. Limit mzdových
prostředků nezahrnuje sociální a zdravotní pojištění.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 5/8.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 375- 16173/17,
(uložen úkol číslo 22453).
RM schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 pro Městské muzeum Nové Město nad Metují o 70.560 Kč na
2.046.560 Kč.
RM 375 Schvaluje.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 375 - 3.7.2017

5.10 Žádost o navýšení limitu mzdových prostředků - MKN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/10 - Flash Příloha: RM 375 - 5/10 - Flash

V souvislosti se změnou Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě s
účinností od 01.07.2017 žádá ředitelka MKN o navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 o 50 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 MKN.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o navýšení mzdového limitu vyvolané zákonnými důvody. Samotné pokrytí této částky a
rozpočtové opatření bude řešeno dodatečně. Možnými zdroji financování mohou být úspory v hospodaření
organizace, využití rezervního fondu organizace, případně pak navýšení příspěvku z rozpočtu města. Limit mzdových
prostředků nezahrnuje sociální a zdravotní pojištění.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/8.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 375- 16174/17,
(uložen úkol číslo 22454).
RM schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 pro Městskou knihovnu Nové Město nad Metují o 50 tis. Kč
na 2.041.792 Kč.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Úprava platů ředitelům příspěvkových organizací - MKN a MMUZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/11 - Flash Příloha: RM 375 - 5/11 - Flash

Dne 31.05.2017 schválila Vláda ČR nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly zrušeny
přílohy č. 1 a 2. Tyto přílohy byly nahrazeny přílohami 3 a 4 a tím došlo k navýšení platových tarifů zaměstnancům
odměňovaným podle přílohy č. 1 k výše uvedenému nařízení vlády. Podle přílohy č. 1 jsou odměňováni zaměstnanci
příspěvkových organizací Městská knihovna Nové Město nad Metují a Městské muzeum Nové Město nad Metují.
Zřizovatel zařazuje ředitele příspěvkových organizací do platových tříd a platových stupňů podle výše uvedeného
nařízení vlády. Z těchto důvodů je třeba schválit nový platový výměr pro ředitelku Městské knihovny Nové Město nad
Metují a ředitele Městského muzea Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit nový platový výměr ředitelce MKN a řediteli MMUZ.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 375- 16175/17,
(uložen úkol číslo 22455).
RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 375 - 5/11 se změnami platových výměrů ředitelům příspěvkových organizací Městská
knihovna Nové Město nad Metují a Městské muzeum Nové Město nad Metují v souvislosti se změnou platových tarifů ode
dne 01.07.2017.
RM 375 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 375 - 3.7.2017

5.12 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZUŠ - Spolek rodičů
Zdroj. dokum.: RM 375 - 5/12 Příloha: RM 375 - 5/12

Identifikace:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na podporu Novoměstské filharmonie - dopravu a ubytování na Mezinárodním hudebním festivalu v
Budapešti ve výši 120 tis. Kč od Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 375- 16176/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 120 tis. Kč od Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, na podporu Novoměstské filharmonie - dopravu a ubytování na
Mezinárodním hudebním festivalu v Budapešti.
RM 375 Souhlasí.

Čl 6

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Finance

15:20

OF

6.1 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 6/1 - Flash Příloha: RM 375 - 6/1 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve znění přílohy ve 2. čtvrtletí 2017.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 375- 16177/17,
(uložen úkol číslo 22456).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za II. čtvrtletí 2017 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 375 - 6/1.
RM 375 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise 1. pololetí 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 6/2 - Flash Příloha: RM 375 - 6/2 - Flash

OSV navrhuje odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise dle pravidel ZM - viz příloha č. RM 375 - 6/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh na udělení odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 375- 16178/17,
(uložen úkol číslo 22457).
RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2017 ve znění přílohy č. RM 375 6/2.
RM 375 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 375 - 3.7.2017

Různé

15:25

7.1 Veřejná zakázka malého rozsahu - nábytek ODSH
Zdroj. dokum.: RM 375 - 7/1 - Flash Příloha: RM 375 - 7/1 - Flash

Identifikace:
Plánované vybavení kanceláře na ODSH.
K rozhodnutí:
Určit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Poptáno bylo 5 firem, doručena pouze 1 nabídka.

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 375- 16179/17,
(uložen úkol číslo 22458).
RM na základě Protokolu o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek, rozhodla o nejvýhodnější nabídce na
zhotovení a dodávku nábytku pro kancelář ODSH, a to společnosti Langer Interiéry, s.r.o., se sídlem Čechova 672, 388 01
Blatná, IČO: 24291480, za nabídkovou cenu 21.957 Kč bez DPH, 4.611 Kč DPH, celková cena vč. DPH 26.568 Kč a
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 375 - 7/1.
RM 375 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost o zábor veřejného prostranství - Svatováclavské odpoledne 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 7/2 - Flash Příloha: RM 375 - 7/2 - Flash

Jednota OREL Nové Město nad Metují žádá o povolení tradiční kulturní akce pod názvem "Svatováclavské odpoledne
2017", která se bude konat ode dne 27.09.2017 18:00 do dne 28.09.2017 od 19:00 hodin na Husově náměstí,
zároveň proběhne Běh na fošnách 16. ročník a další doprovodný program. Žádost viz příloha č. RM 375 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. schválit žádost Jednoty OREL Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM: V požadovaný termín nedojde ke kolizi s žádnou svatbou nebo jinou akcí na náměstí. Souhlasíme s
konáním každoroční akce dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“. K zapůjčení podia
připomínáme schválená pravidla: "Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků".
Rozsah akce obdobný jako minulý rok.
Stanovisko OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14 OZV č. 3/2015, o
místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Stanovisko OŠKS: Souhlasíme s konáním této tradiční akce.
Stanovisko MP: nemá námitek k této akci.
Stanovisko TS: Nemá připomínek. Vyjádření OS: Svatby se na tenhle termín žádné neplánují, takže z hlediska obřadů
nemáme připomínky ani požadavky.
Stanovisko ODSH: ODSH je potřeba požádat o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a o
stanovení dopravního značení na místní komunikaci, a to po předchozím souhlasu vlastníka komunikace a PČR DI
Náchod. Co se týče případného stanovení dopravního značení na silnici I. třídy, tak to by musel žadatel řešit s KÚ
KHK.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 375- 16180/17,
(uložen úkol číslo 22459).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání akce "Svatováclavského odpoledne 2017" na
Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ včetně plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne 27.09.2017
18:00 do dne 28.09.2017 od 19:00 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro
konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s
vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí.
Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia v majetku města a zapůjčením koberce pro taneční vystoupení. Za
zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Jednota OREL Nové Město nad Metují.
RM 375 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.9.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 375 - 3.7.2017

7.3 Odpověď na žádost paní Z. Z. ml. ze dne 16.06.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 7/3 - Flash Příloha: RM 375 - 7/3 - Flash

Návrh odpovědi na žádost pí Z. Z. ml. ze dne 16.06.2017 o informace týkající se rozhodování RM a o řízení vedeném
OVRR ve věci stavby "přízemní objekt pro přechodné ubytování" na pozemcích st. p. č. 421/1 a p. p. č. 303 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit navrženou odpověď.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní si do jednání RM přizvali Ing. Skalského - vedoucího OVRR, který je informoval o stavu řízení, které se týká
stavby, na kterou se žadatelka dotazuje.
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 375- 16181/17,
(uložen úkol číslo 22460).
RM projednala žádost paní Z. Z. ml. ze dne 16.06.2017 a schvaluje odpověď na tuto žádost ve znění přílohy č. RM 375 - 7/3.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis č. 5B/2017 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 26.06.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 7/4 - Flash Příloha: RM 375 - 7/4 - Flash

RM je předložen zápis č. 5B/2017 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 26.06.2017 ve znění přílohy č. RM
375 - 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení dvou míst na domově pro seniory a jednoho místa na nájemním domě s
pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 375- 16182/17
RM bere na vědomí návrh na obsazení 2 míst v domově pro seniory a jednoho místa na nájemním domě s pečovatelskou
službou ve znění přílohy č. RM 375 - 7/4.
RM 375 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Evropský den bez aut 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 7/5 - Flash Příloha: RM 375 - 7/5 - Flash

Od roku 2006 se město Nové Město nad Metují zapojuje do akce Evropský den bez aut. Tato akce se snaží povzbudit
lidi k používání způsobu dopravy šetrnějšího k životnímu prostředí jako chůze nebo cyklistika nebo rozvoj tzv. sdílené
dopravy. Podpisem předložené Charty 2017 se město Nové Město nad Metují zavazuje připojit k Evropské iniciativě
za udržitelnou dopravu a zorganizuje akce uvedené v příloze č. RM 375 - 7/5.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda se i letos město Nové Město nad Metují zúčastní Evropského dne bez aut, poř. Evropského týdne
mobility a starosta bude pověřen podpisem "Charty". Na tuto akci je v rozpočtu města vyčleněna částka 15.000 Kč
Odůvodnění:
Jde o každoroční akce, do kterých je město tradičně zapojeno, na krytí nezbytných nákladů je v rozpočtu na rok 2017
pamatováno (15.000 Kč). Akce se uskuteční dne 21.09.2017.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 375- 16183/17,
(uložen úkol číslo 22461).
RM souhlasí s účastí města Nové Město nad Metují na akci "Evropský den bez aut", a to uskutečněním akcí uvedených v
příloze č. RM 375 - 7/5. RM pověřuje ST podpisem "Charty Evropského týdne mobility 2017".
RM 375 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.9.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 375 - 3.7.2017

7.6 Dodatek ke smlouvě č. 24/2011 “Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů”
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 375 - 7/6 - Flash Příloha: RM 375 - 7/6 - Flash

Vedoucí Oddělení životního prostředí, Odbor výstavba a regionálního rozvoje, Městský úřad Nové Město nad Metují,
předkládá RM k projednání a schválení dodatek ke smlouvě č. 24/2011 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ASEKOL a. s., IČO: 27373231, viz příloha č. RM 375 - 7/6.
K rozhodnutí:
Seznámit se s dodatkem smlouvy a schválit její znění.
Odůvodnění:
Na základě aktualizace zákonných norem je rozšířen seznam výrobků, pro něž firma ASEKOL a.s. zajišťuje zpětný
odběr elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 375- 16184/17,
(uložen úkol číslo 22462).
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 24/2011 - „Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO: 27373231, ve znění přílohy č. RM 375 - 7/6 a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 375 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 31.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Podněty radních - oslavy v roce 2018
Identifikace:
Ing. Prouza vyzval k přípravě a koordinaci akcí zaměřených na výročí 100 let od vzniku Československa.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Neumann - doplnil, že by bylo vhodné myslet na pomník věnovaný legionářům, nebo jejich jména doplnit na
pomník na náměstí Republiky. Po delší diskusi bylo doporučeno, aby základ pro náměty týkající se zmiňovaného
výročí, byl položen na jednání KKULT. MST přislíbil, že o tom bude jednáno i na pravidelných schůzkách zástupců
všech organizací nějak působících v kultuře. Schůzky se konají každý měsíc. Ing. Prouza uvedl, že Kulturní komise
bude jednat začátkem září a do pozvánky bude zařazeno, aby se členové zamysleli nad průběhem oslav 100. výročí
založení republiky v Novém Městě nad Metují.
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Tisk: 10.7.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 375 - 3.7.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 375:

15:26

Příští porada bude: RM 376, 31.7.2017, 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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