Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 406
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 406 (ve volebním období 100. zasedání) ze dne: 8.10.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 406 :
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 Ing. Simona Vojnarová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:10 13:24 14:49
místostarosta (Město)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:03
14:49
radní (Rada města)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:00 13:04 13:08 14:49
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:49
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
14:49
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:49
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:11
13:49
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:53
14:05
sportu)

Účast
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 406 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 406
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 406 (ve volebním období 100. zasedání) ze dne: 8.10.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 406 :
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 Ing. Simona Vojnarová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:10 13:24 14:49
místostarosta (Město)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:03
14:49
radní (Rada města)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:00
14:49
radní (Rada města)
13:00 13:04 13:08 14:49
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:49
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
14:49
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:49
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:11
13:49
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:53
14:05
sportu)

Účast
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 406 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 405) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 405 ze dne 24.9.2018 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 406
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 356- 15212/16

Věc : Zápis z Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - vypracování návrh názvů dosud
nepojmenovaných ulic a míst

21 664 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
15.1.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá Komisi názvoslovné vypracovat návrh názvů nepojmenovaných ulic a míst na území
města Nové Město nad Metují a jeho místních částí.
Splněno. Viz ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15955/17

Věc : Zápis z 3. jednání Komise názvoslovné ze dne 05.04.2017

22 285 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
18.12.2017
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

30.9.2018

Garant :

TAJ

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

RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 05.04.2017 ve znění přílohy
č. RM 371 - 3/17.
Splněno - viz ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16654/18

Věc : Parkoviště a sjezd u prodejny KM Technik v ul. Havlíčkova

22 807 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
29.8.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

RM souhlasí, aby pro vznik parkoviště u prodejny KM Technik a pro možné budoucí parkoviště
města na p. p. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují bylo postupováno dle výstupu z jednání
s p. Modráčkem, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/11. RM ukládá OMM činit takové kroky, které
povedou ke zdárné realizaci sjezdu a parkoviště u prodejny KM Technik.
Na sjezd má pan Modráček vydáno povolení. Realizace závisí nyní na něm. Tento úkol považuji
za splněný a navrhuji vyřadit ze sledování.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Tisk: 11.10.2018

RM 395- 17067/18

Věc : Dopravní značení v ul. Bratří Čapků

23 113 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením vodorovného dopravního značení č. V 12a "Žlutá klikatá čára", které
bude vymezovat plochu kde je zakázáno stání v délce 10 m, naproti vjezdu k rodinnému domu č.
p. 247 v ul. Bratří Čapků. RM ukládá ORM zajištění příslušných vyjádření a stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dne 1.10.2018 byla na OMM doručena Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - místní
úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou byla žlutá klikatá čára povolena. V
současné době je provedení dopravního značení objednáno.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Dopravní značení je objednáno. Nyní se čeká na
realizaci.
RM 398- 17200/18

Věc : Žádost MK o povolení kulturní akce - 40. Festival české filmové komedie - bod
přesunutý z RM 395 - 5/6

23 203 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s konáním 40. Festivalu české filmové komedie ve dnech 23. - 29.09.2018 v areálu
Kina 70. RM souhlasí s využitím asfaltové plochy v areálu bývalých kasáren k uskutečnění
doprovodného programu, o případném zapůjčení krytého pódia bude rozhodnuto až po
upřesnění doprovodného programu. RM ukládá OŠKS pozvat na jednání RM č. 399, tj. dne
02.07.2018, ředitele MK.
Splněno, ředitel MK se zúčastnil jednání RM 399, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17226/18

Věc : Rybník ve Vrchovinách a rybník ve Spech

23 225 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

RM bere na vědomi informace k PD Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní
části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují a PD „Stavební úpravy - malé vodní nádrže ve Spech
v Novém Městě nad Metují. RM ukládá OMM vložit realizaci stavebních úprav obou rybníků do
zásobníku investičních akcí města a dále ukládá OMM vložit do návrhu rozpočtu na rok 2019
finanční částku potřebnou na realizaci nového zatrubení od umělé vodní nádrže do přilehlého
vodního toku v místní části Vrchoviny.
Do radničního návrhu bylo nové zatrubení od umělé vodní nádrže do přilehlého vodního toku v
místní části Vrchoviny vloženo, avšak z důvodu nedostatku finančních prostředků je možné, že
při projednáváních bude tato položka vyškrtnuta.

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

Věc : Zřízení majetkového účtu Patria Finance

23 250 Vznik úkolu: 2.7.2018
Provede:

Termín :

OF Odbor finanční,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování investičních služeb mezi městem Nové Město
nad Metují a společností Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČO:
26455064, uzavřenou dle předložené vzorové smlouvy ve znění přílohy č. RM 340 - 6/4 a
pověřuje ST jejím podpisem. RM zároveň schvaluje ST jako disponenta s oprávněním k
podávání pokynů k transakcím s investičními nástroji.
Ze strany společnosti Patria Finance, a.s., Praha nebyla nakonec původně schválená smlouva
potvrzena a podepsána. K vedení akcií je využit stávající majetkový účet, který má město zřízen
u Komerční banky a.s. Úkol je proto navržen ke zrušení.

Závěr: usnesení zrušeno.

STIS
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Tisk: 11.10.2018

RM 401- 17260/18

Věc : Směna částí pozemků v ul. Nábřežní

23 255 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit GP pro směnu části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 17 m², druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín z vlastnictví města Nové Město nad
Metují za část pozemku p. p. č. 39/6 o výměře cca 5 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Krčín, z vlastnictví p. M. R. a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města
směnit pozemky v ul. Nábřežní.
Splněno. Předkládáme do RM 406.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17289/18

Věc : Dětský silvestr 2018

23 278 Vznik úkolu: 30.7.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s pořádáním Dětského silvestra 2018 v podobě posledních let a ukládá OŠKS
organizačně zajistit tuto akci a o stavu příprav informovat RM.
Splněno, organizace akce je zajištěna, o stavu příprav byla informována RM 405.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17305/18

Věc : Vyhrazené parkovací místo pro ZTP - pí M. N.

23 290 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PtaH
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

RM projednala žádost paní M. N. o vyhrazené parkovacího stání na parkovišti v ulici Husova
před č. p. 724. RM odkládá své rozhodnutí o této žádosti, protože v současnosti probíhá proces
přehodnocení a úprav pravidel pro budování vyhrazených stání pro invalidy na městských
veřejných plochách. RM ukládá OMM zjistit názor samosprávy objektu, před kterým má být
vyhrazené stání vybudováno.
Odpověď z SVJ Husova 724-726 bude předložena spolu se žádostmi o vyhrazená parkovací
stání do RM 406.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17306/18

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

23 291 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

3.10.2018 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu " Stavební úpravy komunikace v
ulici Na Zadomí, jižní část v Novém Městě nad Metují“ firmě Silnice Svoboda, a.s. se sídlem
Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, za nabídkovou cenu 2.780.098,76 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Silnice Svoboda, a.s.,
ve znění přílohy č. RM 402 - 2/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
S vítěznou firmou bylo znovu jednáno ohledně možnosti uzavření smlouvy o dílo. Jednatel firmy
znovu přehodnotil své smluvně uzavřené zakázky, vedení firmy došlo k závěru, že firma není
schopna již výše uvedenou zakázku zrealizovat. Záležitost byla projednána na RM 405 a
usnesením č. RM 405- 17409/18 byla tato zakázka zrušena. Dne 26.9.2018 bylo na profilu
zadavatele zveřejněno Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

Závěr: usnesení zrušeno.

STIS
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Tisk: 11.10.2018

RM 402- 17320/18

Věc : Inisoft - dodatek GDPR (mlčenlivost) - Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č.
00272876/000/2002

23 300 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

30.9.2018

Garant :

TAJ

Provede:

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

3.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 00272876/000/2002 na zajištění souladu s
podmínkami GDPR mezi městem Nové Město nad Metují a firmou INISOFT s.r.o., se sídlem
Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I - Staré Město, IČO: 25417657, DIČ: CZ25417657, ve
znění přílohy č. RM 402 - 5/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
OI - splněno, podpis dodatku zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17321/18

Věc : Melco - dodatek GDPR (mlčenlivost) - Dodatek č. 3 ke smlouvě VEMA č.
KP/VEMA/93/2002

23 301 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

30.9.2018

Garant :

TAJ

Provede:

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

3.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě VEMA č. KP/VEMA/93/2002, na zajištění souladu s
podmínkami GDPR mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MELCO spol. s r.o. Trutnov,
se sídlem Křížkovského 211, 541 01 Trutnov, IČO: 15037720, DIČ: CZ15037720, ve znění
přílohy č. RM 402 - 5/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
OI - splněno, podpis dodatku zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 403- 17328/18

Věc : Plnění úkolu č. 23128, usnesení č. RM 396-17093/18 - Plán obnovy techniky a
věcného vybavení na roky 2019 - 2024

23 305 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM projednala ve znění přílohy č. RM 403 - 1/1 Plán obnovy techniky a věcného vybavení na
roky 2019 - 2024 pro JSDH Nové Město nad Metují a ukládá JSDH dle tohoto plánu postupovat
při jednáních o rozpočtu na jednotlivé roky.
Bereme na vědomí. Požadavky na rok 2019 jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 403- 17335/18

Věc : Harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2019

23 312 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

MST

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

RM schvaluje návrh koncepčního postupu přípravy rozpočtu na rok 2019 a související upravený
časový harmonogram. RM ukládá OF zajistit ve spolupráci s vedením města a odbornými útvary
MěÚ zpracování nezbytných podkladů a předložit je do jednání RM 406.
Bude projednáno na RM 406.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Tisk: 11.10.2018

RM 403- 17341/18

Věc : Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská

23 316 Vznik úkolu: 29.8.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

RM schvaluje akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" v rámci rekonstrukce
vozovky III/30821 (Spy - Krčín), kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním stavebních úprav části chodníku v ul.
Dobrušská firmě, která jako subdodavatel realizovala ostatní chodníky v ul. Dobrušská, a to firmě
BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 219.010,28 Kč vč. DPH. RM schvaluje
RO - přesun 220 tis. Kč na tuto novou položku, a to přesun 50 tis. Kč z § 2221 - autobusový
přístřešek na zastávce ul. Halínská, 60 tis. Kč § 2219 - stavební úpravy části chodníku na
Žižkově náměstí PD + realizace, 100 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I.
NP a 10 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - rozvod teplovodů. RM schvaluje upravené znění Smlouvy
o dílo na uvedenou akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., IČO:
45539006, ve znění upravené přílohy č. RM 403 - 7/4, a pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM
ukládá OMM informovat ZM o realizaci této nové investiční akce, a to na nejbližším jednání ZM.
RM 406 schválila Dodatek č.1 k původní SOD na posun termínu. Ze strany vybraného
dodavatele by mělo dojít jak k podpisu SOD, tak i Dodatku č.1 najednou. Podepsání zatím
neproběhlo.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Zatím neproběhlo podepsání SOD a dodatku č.1.
RM 404- 17355/18

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

23 327 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

3.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu přes těleso chodníku na p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové
Město nad Metují z důvodu připojení bytového domu v ul. Komenského na st. p. č. 339 v k. ú.
Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a p. S. M., ve znění přílohy č. RM
404 - 3/5. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17356/18

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

23 328 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.127/2018 na snížení celkové ceny díla o méně
práce ve výši 1.562 Kč vč. DPH na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“, a to mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav. s.r.o., IČO: 45539006, ve znění přílohy RM
404 - 3/6, a pověřuje ST jeho podpisem.
Dodatek je podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17359/18

Věc : Návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova

23 331 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt Naučná
stezka - Obůrka Klopotov, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem na
pobočce Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové.
Splněno, dohoda podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 11.10.2018

RM 404- 17360/18

Věc : Administrace výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“

23 332 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Garant :

8.10.2018

ST

Provede:

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

3.10.2018 Plnění:

RM na základě předloženého vyhodnocení poptávky souhlasí se zadáním zakázky - administraci
výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ firmě First International
Company s.r.o., Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, která se umístila na prvním místě, za
nabídkovou cenu 45.800 Kč vč. DPH. V případě nezájmu uchazeče, který se umístil na prvním
místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné zakázky firmě na druhém místě, a to firmě DABONA
s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou, za nabídkovou cenu 56.870 Kč. RM schvaluje
Příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ
Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností First International Company s.r.o., se
sídlem: Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25294547, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/10. RM
pověřuje ST podpisem příslušné příkazní smlouvy.
Příkazní smlouvy byly odeslány vítěznému uchazeči, prozatím nám nebyly navráceny.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Prozatím nám nebyly navráceny podepsané
příkazní smlouvy vybraným dodavatelem.
RM 404- 17365/18

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

23 337 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Garant :

8.10.2018

ST

Provede:

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

3.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti na stavbu „Veřejné osvětlení a městský rozhlas, ul. Na Hradčanech“ mezi
městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, ve
znění přílohy č. RM 404 - 3/15, a pověřuje ST jeho podpisem.
Dodatek je podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17366/18

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

23 338 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Garant :

8.10.2018

ST

Provede:

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

11.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti č. 69/2017 pro stavbu „Kanalizace Vrchoviny pro č.p. 123,136,131,127,129, 29,
sjezd k čerpací stanici přes p.p.č.294/1 v k.ú. Vrchoviny - Nové Město n/M“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, ve znění přílohy č.
RM 404 - 3/16, a pověřuje ST jeho podpisem.
SS KHK zaslala informaci, že dodatek nemůže být podepsán a bude platit dále původní smlouva.

Závěr: usnesení zrušeno.

RM 404- 17367/18

Věc : SOPPS „Středotlaká plynovodní přípojka RD č.p. 166, ul. Náchodská“

23 339 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 166,
ul. Náchodská, Nové Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město
nad Metují a p. J. P., a pověřuje ST jejím podpisem.
SOPPS je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 11.10.2018

RM 404- 17368/18

Věc : Přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách

23 340 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Garant :

8.10.2018

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci
„Autobusový přístřešek pro zastávku ve Vrchovinách na p.p.č. 294/1 k.ú. Vrchoviny“ a schvaluje
předloženou smlouvu o dílo na dodávku a montáž přístřešku za částku 97.023 Kč bez DPH, tj.
117.397,80 Kč vč. DPH, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1 a.s., Bílovice
519, 687 12 Bílovice. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o dílo.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17374/18

Věc : Nájemní smlouva LDT Pavlátova louka

23 346 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

8.10.2018

Int: OSN/717

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem areálu LDT Pavlátova louka, ve znění přílohy č. RM
404 - 4/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17383/18

Věc : Pravidla pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení

23 352 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Pravidla pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
městem Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 404 - 5/7. RM ukládá OŠKS seznámit s
těmito "Pravidly" ředitele příslušných příspěvkových organizací.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17384/18

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

23 353 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Pravidla pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a MSS Oáza ve znění přílohy
č. RM 404 - 5/8. RM ukládá OŠKS seznámit s těmito "Pravidly" ředitele příslušných
příspěvkových organizací.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17392/18

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

23 356 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

30.9.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje RO - navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let ve výši 100,77 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 - akce Cykloregion V. Moravce - Chlístovská realizace I. etapy.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 11.10.2018

RM 404- 17394/18

Věc : RO - navýšení § 3612 - bytové hospodářství

23 358 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

Garant :

30.9.2018

ST

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

RM schvaluje RO - navýšení § 3612 - bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) o
částku 190 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem částky z akce Multifunkční objekt Kina 70 (§
3313).
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17400/18

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

23 363 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

Garant :

8.10.2018

ST

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

RM bere na vědomí poděkování M. a P. V. manželům V. za mnohaletou péči o areál na
Pavlátově louce, ve znění přílohy č. RM 404 - 7/6. RM vyslovuje za město Nové Město nad Metují
poděkování manželům V. za jejich dlouholetou práci v pozici nájemců tohoto městského areálu.
RM ukládá ST pozvat v souvislosti s ukončením nájemního vztahu manžele V. na radnici k
předání poděkování města.
Schůzka s Vackovými u starosty města je plánována na 4. října 2018 v 10:00 hodin.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17402/18

Věc : Podnět radního Ing. Petra Neumanna ve věci Svatováclavského odpoledne

23 365 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

25.9.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s příjezdem atrakcí na Husovo náměstí v rámci konání akce Svatováclavského
odpoledne v úterý dne 25.09.2018 večer a odjezdem v neděli dne 30.09.2018 odpoledne.
Splněno - akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17413/18

Věc : Dětské hřiště na náměstí 17. listopadu - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

23 374 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s posunem termínu dokončení díla „Dětské hřiště náměstí 17. listopadu v Novém
Městě nad Metují“ do 12.10.2018. RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou B plus P, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 375, 549 41 Červený
Kostelec, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/5, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 11.10.2018

RM 405- 17421/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD na akci „Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská“

23 382 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

3.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD na akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32, Velké Poříčí,
IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/27, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 406 schválila Dodatek č.1 k původní SOD na posun termínu. Ze strany vybraného
dodavatele by mělo dojít jak k podpisu SOD, tak i Dodatku č.1 najednou. Podepsání zatím
neproběhlo.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Podepsání SOD a Dodatku zatím neproběhlo.
RM 405- 17425/18

Věc : Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 4. investiční priorita - Úprava plochy
kontejnerového stání v dolní části Vrchovin

23 386 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

2.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Úprava plochy
kontejnerového stání v dolní části Vrchovin" a ukládá OMM vložit do zásobníku investičních akcí
města tuto novou investiční akci.
Splněno, vloženo pod ID č. 1035.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17426/18

Věc : Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 5. investiční priorita - Zpracování PD
pro osvětlení kruhového objezdu

23 387 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

2.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Zpracování PD pro
osvětlení kruhového objezdu" a ukládá OMM ponechat investiční akci v zásobníku investičních
akcí města v podobě upravené dle nových informací z DI PČR Náchod.
OMM bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17430/18

Věc : Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 2. investiční priorita Rekonstrukce
asfaltového povrchu v ulici Pod Strážnicí (Kujalka)

23 391 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:
Usnesení:

2.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost OV Krčín - realizovat jako další prioritní investiční akci v roce 2019
Rekonstrukci asfaltového povrchu v ulici Pod Strážnicí (Kujalka). RM ukládá OMM vložit akci do
zásobníku investičních akcí.
Splněno, pod ID č. 1036.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 11.10.2018

RM 405- 17435/18

Věc : Odkoupení kuchyňské linky - vybavení bytové jednotky

23 394 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

Int: OSN/720

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s odkoupením kuchyňské linky, včetně spotřebičů, jako vybavení bytové jednotky
č.12, v čp. 478, ul. ČSA, od stávajícího nájemníka R.Š. za cenu dle zpracovaného znaleckého
posudku č. 3955/18, a to 20.100 Kč.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17436/18

Věc : Ubytovací a provozní řád - aktualizace

23 395 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

Int: OSN/721

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s aktualizací ubytovacího a provozního řádu objektu městské ubytovny, čp. 179, ul.
1. máje, Krčín v duchu přílohy RM 405 - 4/2 s platností od 01.10.2018.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17437/18

Věc : Žádost - nájem LDT Pavlátova louka

23 396 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

Int: OSN/722

ST

Provede:

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

2.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s odložením platby nájemného za LTD Pavlátova louka za IV. čtvrtletí roku 2018 a I.
čtvrtletí roku 2019, a to se splatností nejpozději do 30.09.2019.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17449/18

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

23 399 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za 3.
čtvrtletí 2018 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o
počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 405 - 6/1.
Bude proplaceno v řádném výplatním termínu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17450/18

Věc : Volby prezidenta ČR - RO

23 400 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

8.10.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu 6118 – volba prezidenta republiky o částku 20 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 – komunální služby a územní rozvoj.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 405- 17454/18

Věc : CENDIS, s. p. - Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

23 403 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OS Odbor správní, ODSH Oddělení dopravy a silničního hospodářství - Nositel: Kubala
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

3.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, ve znění
přílohy č. RM 405 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva uzavřená zatím není, byla odeslána k podpisu.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Čeká se na podpis druhé smluvní strany.

STIS

Stránka 13 z 33

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 406 - 8.10.2018

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 406 - 8.10.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Směna částí pozemků v ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 2/1 - Flash Příloha: RM 406 - 2/1 - Flash

Dle usnesení č. RM 401-17260/18 po zajištění GP pro směnu části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 17 m², druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín z vlastnictví města Nové Město nad Metují za část pozemku
p. p. č. 39/6 o výměře cca 5 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z vlastnictví p. M. R.,
předkládáme RM návrh záměru města směnit pozemky v ul. Nábřežní. Z pozemku p. R. je GP oddělena pro směnu
výměra 2 m² a z pozemku města výměra 13 m2. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků činí 11 m², za které by p.
R. měl uhradit městu 130 Kč/m², tj. celkem 1.430 Kč. V přílohách předkládáme oboustranně odsouhlasený GP č. 876449/2018 a návrh záměru. Přílohy č. RM 406 - 2/1.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnit záměr města.
Odůvodnění:
OV Krčín doporučuje směnu, viz zápis z 9. zasedání OV Krčín. Odbory souhlasí se směnou pozemků. Rozdíl ve
výměře směňovaných nemovitostí bude řešen doplatkem dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují. Směna pozemků je v zájmu obou stran.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 406- 17463/18,
(uložen úkol číslo 23405).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek p. p. č. 39/8 o výměře 2 m², v k. ú. Krčín, který bude oddělen GP č.
876-449/2018 z pozemku p. p. č. 39/6, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví p. M. R., zapsaného na LV č.
997 za pozemek p. p. č. 743/14 o výměře 13 m², v k. ú. Krčín, který bude oddělen GP č. 876-449/2018 z pozemku p. p. č.
743/6, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001,
oba LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedené u KÚ pro KHK, KP Náchod, dle návrhu v příloze č. RM 406 2/1.
RM 406 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Sokolská pro ČEZ Distribuce, a. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 2/2 - Flash Příloha: RM 406 - 2/2 - Flash

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, předkládá smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005510/VB/011 N.Město n.M., rek. DTS NA_0158 + přípojka VN, k
pozemkům města p. p. č. 872/1, č. 2034/9, č. 2034/18, č. 2093/2 a č. 2240, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
v ulici Sokolské, o celkové délce 249 m dle předloženého geometrického plánu a výkazu výměr. Přílohy č. RM 406 2/2.
K rozhodnutí:
Schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude, dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné
výši na dobu neurčitou. Odborné útvary MěÚ souhlasí. Stavba byla zrealizována na základě Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu schválené v RM 327.
Kolaudační souhlas vydán dne 13.12.2017.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 406- 17464/18,
(uložen úkol číslo 23406).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005510/VB/011 N.Město n.M., rek. DTS NA_0158
+ přípojka VN, k pozemkům ve vlastnictví města p. p. č. 872/1, č. 2034/9, č. 2034/18, č. 2093/2 a č. 2240, vše v k. ú. Nové
Město nad Metují, ulice Sokolská, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeného u KÚ pro
KHK, KP Náchod, v celkové délce 249 m dle předloženého geometrického plánu, za cenu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši a
pověřuje ST podpisem smlouvy.

STIS

RM 406 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene - přeložka STL plynovodu v lokalitě na Rychtě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 2/3 - Flash Příloha: RM 406 - 2/3 - Flash

GasNet s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, předkládá smlouvu č. 8800086164_1/VB/P o zřízení
věcného břemene k pozemkům města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24, oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v
lokalitě na Rychtě, ve kterých je uloženo plynárenské zařízení „PREL STL plynovodu PE D 160 p.p.č. 646/1, výstavba
nového objektu v Novém Městě nad Metují, číslo stavby: 8800086164“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů, v celkové délce 53 m, dle předloženého geometrického plánu č. 2125-566/2017. Přílohy č. RM
406 - 2/3.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude zřízeno, za jednorázovou úplatu 50 Kč + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou. Společnost
ATELIER DĚDEK s. r. o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod je investorem staveb v této lokalitě a město této
společnosti prodalo pozemek p. p. č. 646/1 zatížený STL plynovodem a požadovalo zastavění tohoto pozemku dle
Opatření obecné povahy č. 1/2010 ze dne 16.09.2010, nazvaného jako Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní,
B. Němcové a T. G. Masaryka. Z tohoto důvodu byl poplatek za zřízení věcného břemene stanoven ve výše uvedené
minimální výši. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla uzavřena dne 11.04.2017. Odbory
souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 406- 17465/18,
(uložen úkol číslo 23407).
RM schvaluje smlouvu č. 8800086164_1/VB/P o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 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,
vedeného u KÚ pro KHK, KP Náchod, pro žadatele GasNet s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako
vlastníka plynárenského zařízení „PREL STL plynovodu PE D 160 p. p. č. 646/1, výstavba nového objektu v Novém Městě
nad Metují, číslo stavby: 8800086164“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo
ve výše uvedených pozemcích v celkové délce 53 m, dle geometrického plánu č. 2125-566/2017, za celkovou úhradu ve výši
50 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 406 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Ukončení smlouvy o výpůjčce části pozemku - lokalita sídliště u Luštince
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 2/4 - Flash Příloha: RM 406 - 2/4 - Flash

Část pozemku p. p. č. 643/5 o výměře 14 m2, k. ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedený u
KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, je ode dne 05.04.2018
vypůjčena p. Ing. M. V., za účelem vybudování a užívání stavby parkovacího místa pro 1 osobní vozidlo. Vypůjčitel
podal dne 12.09.2018 žádost o ukončení smlouvy, parkovací místo nevzniklo. Přílohy č. RM 406 - 2/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit s ukončením smlouvy, rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Na sídlišti u Luštince byl dlouhodobě nedostatek parkovacích míst. Za účelem jejich rozšíření město zadalo
zpracování projektové dokumentace a 27.02.2018 bylo vydáno stavební povolení na stavbu 2 x 6 míst ve dvou
lokalitách. K dnešnímu dni, na základě uzavřených smluv o výpůjčce na dobu 20 let, bylo vybudováno v lokalitě 4 (u
BD čp. 309 a 310) šest parkovacích míst (z toho 1 veřejné), v lokalitě 3 (u domu čp. 307 a 307) projevil zájem pouze 1
obyvatel domu, s nímž byla uzavřena příslušná smlouva. Z osobních důvodů žádá nyní vypůjčitel o ukončení smlouvy
s tím, že parkovací místo nevzniklo. Smlouvu lze ukončit dohodou. Odborné útvary souhlasí s ukončením smlouvy
dohodou a doporučují odložit záměr vybudovat parkovací místa až do doby, kdy bude projeven zájem min. v počtu 3,
a to z důvodu budování stavby vcelku (zachování celistvosti a jednoty projektu). OMP, s přihlédnutím k situaci s
parkováním v této lokalitě, navrhuje záměr města zveřejnit a nabídnout místa nejen obyvatelům přilehlého bytového
domu, ale i z ostatních bytových domů.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 406- 17466/18,
(uložen úkol číslo 23408).
RM souhlasí, na základě žádosti vypůjčitele, s ukončením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 643/5 o výměře 14 m2 v
k. ú. Krčín dohodou ke dni 31.10.2018. RM pověřuje ST podpisem dohody ve znění přílohy č. RM 406 - 2/4.
RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr města vypůjčit část pozemku p. č. 643/5 v k. ú. Krčín o výměře cca 78 m2 za účelem
vybudování až 6 parkovacích míst na vlastní náklady ve znění přílohy č. RM 406 - 2/4.

STIS

RM 406 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY
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2.5 Změna textu Smlouvy o ujednání o věcných břemenech v "zámeckém příkopu"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 2/5 - Flash Příloha: RM 406 - 2/5 - Flash

RM schválila usnesením č. RM 393-16949/18 smlouvu o ujednání o věcných břemenech, sepsanou notářským
zápisem, na pozemcích p. p. č. 2035 a p. p. č. 2034/19, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p. p. č. 280 druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaných na
LV č. 10001 pro k.ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, pro
uložení vodovodního, plynového a kanalizačního vedení v celkovém rozsahu 214 m2 za celkovou částku 6 466 Kč.
Částka byla uhrazena a smlouva byla předána ke vkladu do katastru nemovitostí dne 22.05.2018. Katastrální
pracoviště v Náchodě vyzvalo navrhovatele vkladu o doplnění smlouvy. Navrhovatel požádal město o schválení změn,
které ve smlouvě provedl a o vydání nového usnesení RM k předloženému návrhu smlouvy. Přílohy č. RM 406 - 2/5.
K rozhodnutí:
Schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
Doplnění je v předložené příloze vyznačeno červeně. Dle názoru OMP se jedná o formální zpřesnění smlouvy dle
požadavku katastrálního úřadu, kterému nelze nevyhovět a doplnění obvyklých ujednání v obdobných případech, kdy
se uzavírá smlouva o zřízení věcných břemen na inženýrské sítě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 406- 17467/18,
(uložen úkol číslo 23409).
RM schvaluje smlouvu o ujednání o věcných břemenech, sepsanou notářským zápisem, na pozemcích p. p. č. 2035 a p. p. č.
2034/19, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. p. č. 280 druh pozemku zahrada, vše v k.
ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, pro uložení vodovodního, plynového a kanalizačního vedení v celkovém rozsahu
214 m2 za celkovou částku 6 466 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 17/4457/2018 s manžely M. B. a L. B. a p. J. M. B.
D., a pověřuje starostu podpisem notářského zápisu o smlouvě o ujednání o věcných břemenech dle přílohy č. RM 406-2/5.

STIS

RM 406 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Rozvoj

13:15

OMM

3.1 Opakovaná žádost o umístění dopravního značení v ul. Okrajová
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/1 - Flash Příloha: RM 406 - 3/1 - Flash

Dne 04.09.2018 obdržel MěÚ opětovnou žádost pí J. J. o vyřešení situace ohledně parkování v ul. Okrajová
doplněnou o obsáhlý dopis - viz příloha RM 406 - 3/1.
První žádost podala dne 12.06.2017. Ta byla projednána v RM 374 a bylo přijato usnesení: RM nesouhlasí s
provedením navrhovaného nového dopravního značení v ul. Okrajová a ukládá ST zajistit zvýšený dohled MP.
Žadatelka stále požaduje osazení svislé dopravní značky č. B28 „Zákaz zastavení“ nebo realizaci vodorovného
dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ v ul. Okrajová, za domem č. p. 988 (RD žadatelky), p. p. č.
677/49. Jako odůvodnění tohoto požadavku uvádí nesprávné parkování (v protisměru) souseda z č. p. 1369, a že zde
parkují mimo členů sousední rodiny i návštěvy, které tam jezdí za účelem výuky anglického jazyka. Dále uvádí, že je
obtěžují výfukové plyny, které ničí jejich vegetaci (živý plot) a znemožňují jim větrání bytu.
K rozhodnutí:
1) Trvat na usnesení RM 374 - 16104/17 a nesouhlasit s provedením dopravního značení v ul. Okrajová a opětovně
uložit ST zajistit v ul. Okrajová zvýšený dohled MP, 2) souhlasit s realizací svislého dopravního značení č. B28 „Zákaz
zastavení“ a uložit OMM zajistit potřebná vyjádření s tím, že náklady ponese žadatelka a zajistí si též realizaci nebo 3)
souhlasit s realizací vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ a uložit OMM zajistit
potřebná vyjádření s tím, že náklady ponese žadatelka a zajistí si též realizaci
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů v příloze č. RM 406 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se po podrobném projednání všech informací včetně vyjádření odborných útvarů shodli jednomyslně v tom, že
nejsou důvody k tomu změnit usnesení, které bylo v RM v dané věci již dříve přijato. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 406- 17468/18,
(uložen úkol číslo 23410).
RM trvá na usnesení č. RM 374-16104/17, tzn., že nadále nesouhlasí s provedením navrhovaného nového dopravního
značení v ul. Okrajová s tím, že i nadále zde bude zajištěn podle potřeby zvýšený dohled MP.
RM 406 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 VZ - Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště v Novém Městě nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/2 - Flash Příloha: RM 406 - 3/2 - Flash

Dne 08.10.218 proběhne otevírání obálek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště v Novém
Městě nad Metují". Hodnotící komise předloží protokol RM 406 přímo na jejím jednání.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky "Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště v Novém Městě nad Metují" firmě,
která bude známa až po předložení protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek přímo na jednání RM 406,
RM schvaluje SOD doplněnou o vysoutěženou cenu, která bude známa až na jednání RM 406, RM pověřuje ST
podpisem této doplněné SOD.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 19 firem. V rozpočtu je na tuto akci schváleno 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Vojnarová předložila radním přímo na jednání RM "Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek".
Z poptaných 19 firem nepřišla žádná nabídka. Veřejná zakázka bude vypsána znovu.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 406- 17469/18,
(uložen úkol číslo 23411).
RM bere na vědomí skutečnost, že v rámci veřejné zakázky malého rozsahu nebyla doručena žádná obálka s nabídkou
uchazeče a ukládá OMM opětovně vypsat nové výběrové řízení.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Doplnění osvětlení k nové zastávce autobusu ve Spech směr Nové Město nad Metují
Identifikace:
V zápisu č. 10 ze zasedání OV Spy ze dne 12. 09. 2018 je jedním z požadavků doplnění osvětlení k nové autobusové
zastávce ve Spech. ORM prověřovalo možnosti splnění požadavku. Ze všech možností je realizovatelné pouze
prodloužení stávajícího osvětlení od posledního stožáru VO u rybníčku o cca 40 m a stožár umístit vedle autobusové
zastávky. Odhad nákladů na realizaci od vedoucího TS činí 50 tis. včetně DPH. Dále je nutno počítat s částkou cca 10
tis. na projektovou dokumentaci. Z hlediska stavebního povolení je možné realizaci zahrnout jako změnu stavby
autobusových zálivů před dokončením. Musela by být realizována do kolaudace stavby. V tomto roce však realizaci
TS již nezvládnou. Musela by se objednat u externí firmy.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací prodloužení VO o cca 40 m a umístěním nového stožáru u nové autobusové zastávky ve Spech.
Souhlasit, aby realizaci provedla ještě letos externí firma, souhlasit s navýšením § 3631 veřejné osvětlení o 70 tis. Kč,
uložit OMM zajistit realizaci externí firmou ještě v letošním roce na základě poptávky a objednávky realizace
nebo
2) Souhlasit s realizací prodloužení VO o cca 40 m a umístěním nového stožáru u nové autobusové zastávky ve
Spech. Souhlasit s navýšením § 3631 veřejné osvětlení o 50 tis. Kč v rozpočtu na 2019, uložit TS zajistit realizaci
prodloužení VO k nové autobusové zastávce ve Spech v 1. pololetí 2019.
Odůvodnění:
V projektu autobusové zastávky se s osvětlením nepočítalo. Jedinou možností, jak zlepšit světelné podmínky na
zastávce je prodloužení vedení VO. TS jsou schopny prodloužení provést až v roce 2019. Realizací TS by došlo k
úspoře nákladů oproti nákladům při realizaci prodloužení dodavatelsky (cena při realizaci dodavatelsky by byla cca o
1/3 vyšší). Dále je možné nakoupit materiál (stožár, výzbroj) již v letošním roce a financovat nákup z ušetřených
prostředků na investičních akcích. Potom by navýšení částky v rozpočtu TS na rok 2019 mohlo být nižší. V případě
realizací externí firmou by realizace mohla proběhnout ještě letos. Odhad nákladů je však 75 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - doporučil schválit usnesení ve variantě č. 1. Ing. Maur - požádal o prezentaci obrázku k projednávané záležitosti.
OF - drobně bude upraven název položky, ze které se přesunou v rámci RO potřebné finance. Poté odsouhlaseno.
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 406- 17470/18,
(uložen úkol číslo 23412).
RM souhlasí s realizací prodloužení VO o cca 40 m a umístěním nového stožáru u nové autobusové zastávky ve Spech. RM
schvaluje RO - navýšení § 3631 - veřejné osvětlení o 75 tis. Kč přesunem z § 2212 - Cykloregion V. Moravce - realizace I.
etapy. RM ukládá OMM zajistit realizaci externí firmou ještě v letošním roce na základě poptávky a objednávky realizace.
RM 406 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Goldware s.r.o. - ukládání optické sítě v ul. Malecí - DDM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/4 - Flash Příloha: RM 406 - 3/4 - Flash

ORM obdrželo žádost firmy Goldware s.r.o. o uložení telekomunikační sítě včetně vyjádření se k projektové
dokumentaci s názvem „Kabelizace optickou sítí ul. Malecí - DDM“. Dle předložené projektové dokumentace se jedná
o uložení sítí pod chodníkové těleso, komory budou uloženy v zeleni ve vedlejších pozemcích, které jsou také ve
vlastnictví města. ORM navrhuje schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě v rámci nichž si,
jako podmínku realizace stavby, zadalo přiložení chráničky pro město. Uložení optické sítě (chrániček) je podmíněné
koordinací s firmou Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., která bude v příštích týdnech pro město Nové Město nad Metují
provádět rekonstrukci chodníku.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě. Ve vyjádření i smlouvě je
stanovena podmínka provést pokládku sítě v rámci oprav chodníku, kterou pro město bude v následujících týdnech
provádět firma Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 406- 17471/18,
(uložen úkol číslo 23413).
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 406 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 406 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 406 - 8.10.2018

3.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T.G. Masaryka v Novém
Městě nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/5 - Flash Příloha: RM 406 - 3/5 - Flash

Město obdrželo žádost od firmy Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272/22, 500 02, Hradec Králové o prodloužení
termínu ukončení stavebních prací na chodníku „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T.G. Masaryka v Novém
Městě nad Metují“, který pro město realizují - viz příloha č. RM 406 - 3/5. Posun termínu žádají z důvodu kapacitní
vytíženosti. Termín dokončení je dle SOD stanoven na 31. října 2018. Firma žádá o prodloužení termínu ukončení
stavebních prací do 10. prosince 2018.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T.G. Masaryka v Novém Městě
nad Metují“, který prodlužuje termín ukončení stavebních prací do 10. prosince 2018.
Odůvodnění:
Firma Stavo & Sachs Kukleny s.r.o. žádá z důvodu kapacitní vytíženosti. Momentálně čekají na povolení přechodného
dopravního značení od dopravního inspektorátu Náchod, následně bude podaná žádost na ODSH. ORM s
prodloužením termínu souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - termín dokončení rekonstrukce chodníku se posouvá na dne 10.12.2018, je to již blízko zimě, má obavu z
toho, že se akce nedodělá. Vedoucí OMM a ORM radní přesvědčili, že se akce do prodlouženého termínu dokončení
stihne. Poté odsouhlaseno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 406- 17472/18,
(uložen úkol číslo 23414).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T.G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují“ uzavíraný mezi firmou Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272/22, 500 02, Hradec Králové, IČO: 25918681 a
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, který prodlužuje
termín ukončení stavebních prací do 10.12.2018 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 406 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Žádost o vyhrazené parkovacího stání v ul. Husova na parkovišti před č.p. 724, k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/6 - Flash Příloha: RM 406 - 3/6 - Flash

ORM opětovně předkládá žádost paní M. N. o vyhrazené parkovací stání v ul. Husova na parkovišti před č.p. 724,
která byla projednána v RM 402 a bylo přijato usnesení č. RM 402-17305/18 ve znění: "RM projednala žádost paní M.
N. o vyhrazené parkovacího stání na parkovišti v ulici Husova před č. p. 724. RM odkládá své rozhodnutí o této
žádosti, protože v současnosti probíhá proces přehodnocení a úprav pravidel pro budování vyhrazených stání pro
invalidy na městských veřejných plochách. RM ukládá OMM zjistit názor samosprávy objektu, před kterým má být
vyhrazené stání vybudováno." SVJ Husova 724-726 v dopise uvedla, že vyjadřování k žádosti a nároku na vyhrazené
parkovací stání svých sousedů jim nepřísluší. Proto rozhodování přenechávají městu Novému Městu nad Metují.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vybudováním vyhrazeného parkovacího stání v ulici Husova před č.p. 724, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění samostatné přílohy RM 406 - 3/6.
Povolení vyznačení vyhrazeného parkovacího stání DI Náchod je podmíněno provedením obnovy VDZ - parkovací
stání v ul. Husova, které musí zajistit město. Z důvodu kapacitní vytíženosti firmy zajišťující dopravní značení po
městě, není zaručeno, že se obnova VDZ podaří zajistit ještě letos.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse přítomných o hledání systémového přístupu k vyřizování těchto žádostí. Zvláště je problém
tam, kde již nyní parkovací kapacity nestačí, území je přetíženo a vyhrazeným parkování pro ZTP dochází kvůli
technickým parametrům takovýchto míst k záboru širší plochy pro parkování a tím pádem i ke snížení kapacity pro
parkování ostatních obyvatel. Zazněl i dotaz, zda bylo prověřeno, zda okolní města mají nějaký manuál, který by
pomohl specifikovat např. to, u kterých stupňů ZTP je to již nezbytné povolit a zda to musí být přímo u dané
nemovitosti apod. Z vyjádření OSV vyplývá, že takovéto manuály okolní města nemají a řeší to obdobně jako u nás. Z
diskuse dále vyplynulo, že v případě povolení vyhrazeného parkování bude třeba provést kompletní přeznačení
vodorovného dopravního značení v dané lokalitě. Zazněl návrh prověřit při tomto značení šikmého parkování, zda by
nebylo technicky možné upravit úhel parkování ve prospěch získání dalšího parkovacího místa zde. Na základě
tohoto podnětu byl zadán úkol pro OMM - viz usnesení. Po splnění tohoto úkolu a předložení informace do RM bude
pak rozhodnuto o případném vyhrazeném parkovacím místě pro žadatelku.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 406- 17473/18,
(uložen úkol číslo 23415).
RM ukládá OMM prověřit v ulici Husova možnost zvýšení kapacity parkujících vozidel úpravou vodorovného dopravní
značení. Po vyřešení vodorovného dopravního značení se RM vrátí k žádosti o vyhrazené parkovací stání.
RM 406 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Žádost o vyhrazené parkovacího stání v ul. Husova na parkovišti před č.p. 724, k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/7 - Flash Příloha: RM 406 - 3/7 - Flash

ORM předkládá žádost paní H. Š. o vyhrazené parkovací stání v ul. Husova na parkovišti před č.p.724. Vyhrazené
parkovací stání již měla dříve z důvodu zdravotního stavu povolené a vybudované. Po uplynutí dvou let (na které se
povolení vydává) ovšem nebylo požádáno o obnovu, proto vyhrazené parkovací stání přestalo být platné i přes
užívání vyhrazeného parkovacího stání. Nyní paní H. Š. žádá znovu o obnovení kvůli svým zdravotním potížím, kvůli
kterým je držitelem průkazu ZTP.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s obnovením vyhrazeného parkovacího stání v ulici Husova před č.p. 724, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění samostatné přílohy RM 406 - 3/7.
Povolení vyznačení vyhrazeného parkovacího stání DI Náchod je podmíněno provedením obnovy VDZ - parkovací
stání v ul. Husova, které musí zajistit město. Z důvodu kapacitní vytíženosti firmy zajišťující dopravní značení po
městě, není zaručeno, že se obnova VDZ podaří zajistit ještě letos.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" předchozího bodu č. RM 406 - 7/6.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 406- 17474/18,
(uložen úkol číslo 23416).
RM ukládá OMM prověřit v ulici Husova možnost zvýšení kapacity parkujících vozidel úpravou vodorovného dopravní
značení. Po vyřešení vodorovného dopravního značení se RM vrátí k žádosti o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání.
RM 406 Souhlasí.
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3.8 SOPPS inženýrské sítě - chodník v ul. Nádražní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/8 - Flash Příloha: RM 406 - 3/8 - Flash

Nasvětlení přechodů plánované stavby „Chodník v ul. Nádražní“ je ukládáno do pozemků silnice ve správě Správy
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice (SS KHK). Pro ohlášení a realizaci
stavby je třeba uzavřít mezi městem a správcem smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě. Za omezení běžné
činnosti majetkového správce bude SS KHK poskytnuta jednorázová peněžitá vratná kauce ve výši sazeb Sazebníku
Královéhradeckého kraje, která činí: 4114 Kč. Částku je nutno zaplatit nejpozději 5 dní před zahájením stavby. 50 %
kauce bude vráceno po protokolárním předání pozemku silnice po dokončení stavby, zbývající část bude vrácena po
skončení záruční doby po třech letech.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na stavbu „Chodník v ul.
Nádražní“ - nasvětlení přechodů pro chodce k. ú Nové Město nad Metují mezi městem a SS KHK a pověřit ST
podpisem této smlouvy.
Odůvodnění:
Smlouva je souhlasem správce pozemku SS KHK se stavbou Chodník v ul. Nádražní“ - nasvětlení přechodů pro
chodce k. ú. Nové Město nad Metují, která je umístěna na pozemcích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. ORM
doporučuje schválení smlouvy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 406- 17475/18,
(uložen úkol číslo 23417).
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na stavbu „Chodník v ul.
Nádražní“ - nasvětlení přechodů pro chodce k.ú. Nové Město nad Metují mezi městem a společností Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 406 - 3/8 a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
RM 406 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Strážnici a Nahořanská 1. etapa - dodatek č. 1
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/9 - Flash Příloha: RM 406 - 3/9 - Flash

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu bylo řešeno veřejné osvětlení a městský rozhlas v úseku od čp. 138 v ulici
Na Strážnici po čp. 304 v ulici Nahořanská. Zakázka byla zadána s tím, že dojde k jejímu dokončení v roce 2019. Po
prověření bylo zjištěno, že do doby dokončení v roce 2019 nebude v části Krčína funkční městský rozhlas. Z tohoto
důvodu se předkládá k projednání dokončení této stavby v letošním roce. Na dokončení stavby je od dodavatele
stavby zpracována cenová nabídka na částku ve výši 85.876,12 Kč včetně DPH. Pro dokončení díla se s navrhuje
posun termínu dokončení do 30.11.2018.
V rámci realizace stavby Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici 1. Máje byly provedeny rozvody VO a MR v části
v ulici Na Strážnici v délce cca 30 m od křižovatky s ulicí 1. Máje a dále pak rozvody VO a MR v ulici Malá Strážnice.
Tyto práce musely být provedeny okamžitě v souběhu s pracemi firmy ELEKTROCOMP, s.r.o., v souvislosti s
pokládkou kabelů ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň bylo uvažováno s jejich uhrazením z položky určené pro realizaci VO
a MR v ulici 1. Máje. Vzhledem k tomu, že tyto práce nejsou součástí ulice 1. Máje, ale jsou součástí ulice Na
Strážnici, tak musí být přiřazeny k akci VO a MR v ulici Na Strážnici a Nahořanská. Jedná se o účetní majetkové
rozdělení. Výše nákladů na ulici Malá Strážnice činí 49.947 Kč včetně DPH, výše nákladů na začátek ul. Na Strážnici
činí 23.309,50 Kč včetně DPH. Tyto práce navrhujeme zařadit do dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením dokončení veřejného osvětlení v ulici Na Strážnici a Nahořanská v letošním roce. Schválit
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve znění přílohy 406- 3/9. Schválit rozpočtové opatření rozpočtové opatření
přesun částky 159 tis. Kč z § 2212 Stavební úpravy chodníků v ul. 1. Máje na § 3341 Přeložení městského rozhlasu v
ul. Na Strážnici a Nahořanská.
Odůvodnění:
K výše uvedeným změnám navrhujeme rozpočtové opatření přesun částky 159 tis. Kč z § 2212 - Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje na § 3341 - Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 406- 17476/18,
(uložen úkol číslo 23418).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Veřejné osvětlení a městský rozhlas ve znění přílohy RM 406 - 3/9. RM
schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 159 tis. Kč z § 2212 - Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje na § 3341 Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská.
RM 406 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

3.10 Zpracování PD na parkoviště v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/10 - Flash Příloha: RM 401 - 3/10 - Flash

ORM rozeslalo poptávku na zpracování společné projektové dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na parkoviště v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují na základě nově schválené
akce v rozpočtu 2018. ZM 126 dne 14.06.2018 přijalo usnesení: "ZM schvaluje novou investiční položku "PD parkovací plocha na p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul. Nerudova + demolice garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova".
ZM schvaluje RO - realizaci této akce (§ 2219) ve výši 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akcí: Zateplení
BD č. p. 44 - 47 (§ 3612) ve výši 118,63 tis. Kč, Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace
města (§ 3326) ve výši 81,37 tis. Kč.
Byly doručeny 2 nabídky. Hodnotícím kritériem byla cena 70 % a termín dodání 30 %. Nejvýhodnější nabídku podala
firma Highway desing s.r.o. s nabídkovou cenou 114.950 Kč včetně DPH a s termínem dodání do 15.02.2019.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o dílo a pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 406- 17477/18,
(uložen úkol číslo 23419).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování společné projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení na parkoviště v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
HIGHWAY DESIGN s.r.o., za nabídkovou cenu 114.950 Kč a s termínem dodání do 15.02.2019. RM pověřuje ST podpisem
této smlouvy.
RM 406 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Dodatek č. 1 k SoD - Zpracování PD Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí a Stavební úpravy
komunikace západní Zadomí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/11 - Flash Příloha: RM 406 - 3/11 - Flash

Zhotovitel projektové dokumentace na zpracování PD pro provedení staveb: „Stavební úpravy komunikace jižní
Zadomí a Stavební úpravy komunikace západní Zadomí“ požádal o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Jedná se
o úpravu termínu dokončení, rozdělení celkové částky na jednotlivé části a to: geometrické zaměření, PD část jižní
Zadomí a PD část západní Zadomí a změnu způsobu fakturace dle jednotlivých částí. Žádost je přílohou RM 406 3/11.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD pro provedení staveb: „Stavební úpravy komunikace jižní
Zadomí a Stavební úpravy komunikace západní Zadomí“. Pověřit ST podpisem Dodatku č.1.
Odůvodnění:
V květnu 2018 byly provedeny ručně kopané sondy pro ověření skutečného uložení sítí v části ul. Na Zadomí, západní
část. Po zaměření uložení těchto sítí bylo zjištěno, že některé sítě nejsou uloženy v potřebných hloubkách. Z tohoto
důvodu proběhlo jednání se zástupci správců sítí ohledně napravení stavu. V současné době probíhá jednání se
zástupcem správce telekomunikační sítě. Z výše uvedených důvodů nebylo možné dokončit projektovou dokumentaci
západní část. Jižní část byla odevzdána. Dodatkem č.1 se celková cena díla nemění.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní dotazovali na to, v čem je problém, že celá příprava PD zde tak dlouho trvá. Z diskuse vyplynulo, že
problém je u O2, kteří nechtějí provést přeložky svého kabelu ze svých zdrojů a tvrdí, že to jsou náklady vyvolané akcí
města. ST zdůraznil, že je proto třeba již co nejdříve svolat zde schůzku se zástupci O2.Zazněly dotazy i na
dvouměsíční lhůtu k dokončení PD - bylo vysvětleno, že bude třeba získat stanoviska dotčených odborných útvarů.
ST opakovaně zdůraznil, že právě proto je třeba co nejdříve dořešit problém s O2, aby se to nezdržovalo.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 406- 17478/18,
(uložen úkol číslo 23420).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD pro provedení staveb uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec na akci: „Stavební úpravy komunikace
jižní Zadomí a Stavební úpravy komunikace západní Zadomí“. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č.1.
RM 406 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

3.12 Zápis z jednání zástupců Osadního výboru Spy na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují
konaném dne 26. 7. 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/12 - Flash Příloha: RM 406 - 3/12 - Flash

RM je předkládán Zápis z jednání zástupců osadního výboru Spy na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují
konaném dne 26. 7. 2018. Na základě tohoto jednání a dohody, která byla sjednána ve věci řešení kanalizace ve
Spech mezi vedením města a přítomnými zástupci OV Spy, podává vedení informaci o současném stavu jednání.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 406- 17479/18
RM bere na vědomí obsah Zápisu z jednání zástupců Osadního výboru Spy na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují
konaném dne 26.07.2018 a aktuální informace ST a MST o současném stavu projednávání variantního řešení kanalizace ve
Spech, vše ve znění přílohy č. RM 406 - 3/12.
RM 406 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Zápis č. 16 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 02.10.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/13 - Flash Příloha: RM 406 - 3/13 - Flash

RM je předkládán zápis č. 16 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 02.10.2018.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 16 z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 406- 17480/18,
(uložen úkol číslo 23421).
RM se seznámila se zápisem č. 16 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 02.10.2018 a bere tento zápis na
vědomí ve znění přílohy č. RM 406 - 3/13. RM souhlasí se zapojením částky ve výši 10 tis Kč do návrhu rozpočtu města na
rok 2019 a to v rámci § 6171 - správa.
RM 406 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Příkazní smlouva o spolupráci s externí autorizovanou osobou
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 3/14 - Flash Příloha: RM 406 - 3/14 - Flash

OMM žádá RM o schválení externí spolupráce v podobě externího pracovníka pro ORM - oblast investic, a to formou
příkazní smlouvy. Jedná se o Ing. Vratislava Nývlta, se sídlem: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO:
62023055.
K rozhodnutí:
Ne/schválit příkazní smlouvu.
Odůvodnění:
Příkazní smlouva je předjednána ode dne 15.10.2018.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 406- 17481/18,
(uložen úkol číslo 23422).
RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a panem Ing. Vratislavem Nývltem, se
sídlem: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 62023055, ve znění přílohy č. RM 406 - 7/3. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy.

STIS

RM 406 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 406 - 8.10.2018

Správa nemovitostí

14:30

OMM

4.1 Informace k havarijnímu stavu kanalizace ZŠ Komenského
(Int.: OSN/728)

Identifikace:

V objektu ZŠ Komenského byl zjištěn havarijní stav splaškové kanalizace umístěné v přístavbě I. stupně, tato
kanalizace odvádí splašky z poloviny budovy. V tomto týdnu byla provedena diagnostika závady a čištění kanalizace.
Provedením diagnostiky bylo zjištěno zhroucení stropů dvou kanalizačních šachet a k přerušení odtoku fekálií. Šachty
jsou díky nevhodně provedené tehdejší výstavbě naprosto nepřístupné. Vzhledem k této skutečnosti je možné, že
bude nutné provést opravu kanalizace, včetně nového napojení na kanalizační řád, což znamená vynaložení vyšších
nákladů na opravu. Možnosti provedení oprav se v této době prověřují a OSN bude o vývoji oprav RM informovat. Ke
spolupráci byla vyzvána firma Cvejn s.r.o.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o stavu kanalizace v objektu ZŠ Komenského.
Odůvodnění:
Informaci o havarijním stavu OSN předkládá z důvodu možných vyšších nákladů na provedení oprav. Náklady na
odstranění havarijního stavu budou kryty z rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Podrobnosti havárie na kanalizaci byly radním vysvětleny, a to včetně dalšího postupu.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 406- 17482/18,
(uložen úkol číslo 23423).
RM bere na vědomí informace o havarijním stavu splaškové kanalizace v objektu ZŠ Komenského a ukládá OSN provést
kroky vedoucí k nápravě tohoto stavu. RM ukládá OSN informovat RM o vývoji situace.
RM 406 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Zrušení VZ - „Výměna výtahu v MSSS OÁZA, T. G. Masaryka čp. 1424, Nové Město nad Metují“
Identifikace:

(Int.: OSN/726) Zdroj. dokum.: RM 406 - 4/2 - Flash Příloha: RM 406 - 4/2 - Flash

Dne 19.09.2018 proběhlo otevírání obálek na veřejnou zakázku „Výměna výtahu v MSSS OÁZA, T. G. Masaryka čp.
1424, Nové Město nad Metují“. Po posouzení nabídek a obsahu zadávací dokumentace bylo zjištěno, že zadávací
dokumentace neobsahuje službu záručního a pozáručního servisu. Pozáruční servis je v objektu typu MSSS OAZA
důležitý pro zachování provozu služeb. OSN doporučuje tuto zakázku zrušit a vypsat znovu s doplněnou zadávací
dokumentací. Možnost zrušení veřejné zakázky malého rozsahu do podpisu smlouvy o dílo je uvedena v podmínkách
soutěže.
K rozhodnutí:
Zrušit VZ, uložit opětovné vypsání VZ.
Odůvodnění:
Zrušení veřejné zakázky je odůvodněno chybou v zadávací dokumentaci. Chyba vznikla na straně zadavatele (OSN).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 406- 17483/18,
(uložen úkol číslo 23424).
RM ruší veřejnou zakázku "Výměna výtahu v MSSS OÁZA, T. G. Masaryka čp. 1424, Nové Město nad Metují" z důvodu
chyby v zadávací dokumentaci. RM ukládá OSN doplnit do zadávací dokumentace službu záručního a pozáručního servisu a
opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku na dodávku výtahu.

STIS

RM 406 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 406 - 8.10.2018

Školství, kultura a sport

14:40

OSKS

5.1 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 5/1 - Flash Příloha: RM 406 - 5/1 - Flash

Organizátor koncertu Novoměstské filharmonie v České Skalici žádá RM o zapůjčení městského pódia na koncert,
který se bude konat v neděli 18.11.2018 v Sokolovně v České Skalici. Organizátor zároveň žádá o zajištění dovozu
městského pódia a pódia Sokola Krčín v pátek dopoledne a jeho odvoz v pondělí 19. listopadu. Koncert v České
Skalici je organizován ve spolupráci se ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují. Náklady na zapůjčení pódia a jeho
dopravu do České Skalice a zpět organizátor uhradí.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zapůjčení pódia do České Skalice na koncert Novoměstské filharmonie a jeho dovozu a odvozu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pořadatel koncertu si zajistí dopravu zapůjčených podií, pracovníci TS pomohou s naložením a poté i
se složením pódiových dílců.
Upozorňuji, že se jedná o tři různé sestavy a každá je uložena na jiném místě, časový problém může být se
zapůjčením dílců v areálu Sokola Krčín.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit bezplatné zapůjčení pódia bez dopravy. Dopravu je organizátor koncertu
schopen zajistit (sděleno při telefonickém rozhovoru s organizátorem).
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 406- 17484/18,
(uložen úkol číslo 23425).
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia na koncert Novoměstské filharmonie v České Skalici dne 18.11.2018 s
podmínkou, že si pořadatel koncertu zajistí odvoz pódia v pátek 16.11.2018 z areálu TS a jeho vrácení do areálu TS v
pondělí 19.11.2018. RM ukládá OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem, TS a TJ Sokol Krčín.
RM 406 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Návrh osobního příplatku řediteli "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 5/2 - Flash Příloha: RM 406 - 5/2 - Flash

OŠKS navrhuje přiznat řediteli "ZUŠ B. Smetany" osobní příplatek ode dne 01.11.2018.
K rozhodnutí:
Schválit osobní příplatek řediteli "ZUŠ B. Smetany" ode dne 01.11.2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a z postavení města jako zřizovatele školy.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 406- 17485/18,
(uložen úkol číslo 23426).
RM schvaluje osobní příplatek řediteli Základní umělecké školy Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod
ode dne 01.11.2018 v navrhované výši ve znění zdrojového dokumentu č. RM 406 - 5/2. RM ukládá OŠKS připravit nový
platový výměr řediteli Základní umělecké školy Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
RM 406 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

5.3 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 406 - 5/3 - Flash Příloha: RM 406 - 5/3 - Flash

Identifikace:

RM svým usnesením č. RM 402 - 17317/18 schválila čerpání fondu investic "ZŠ a MŠ Krčín" na nákup keramické
tabule. Ředitelka školy nyní žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2018 o částku 4.835 Kč z důvodu zahájení
odpisování nově pořízené keramické tabule.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "ZŠ a MŠ Krčín" na rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 406- 17486/18
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krčín o částku
ve výši 4.835 Kč, ve znění přílohy č. RM 406 - 5/3.
RM 406 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Informace o získání dotací - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 5/4 - Flash Příloha: RM 406 - 5/4 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o získání těchto dotací: 1/ Dotace ve výši 2.092.722 Kč z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II) na realizaci projektu "Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ
Krčín" (zahájení projektu 01.09.2018, ukončení 31.08.2020); 2/ Dotace ve výši 100 tis. Kč od společnosti ŠKODA
AUTO na realizaci projektu 3DTISK-NAKRESLÍM; 3/ Dotace ve výši 8.580 Kč z MŠMT v rámci Rozvojového programu
Podpora výuky plavání (3. etapa).
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o získání dotací.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na dotaz M. Petruželkové, jak jsou na tom s žádostmi o dotace ostatní školy, odpověděl vedoucí OŠKS. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 406- 17487/18
RM se seznámila s informací ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín o získání těchto dotací: 1/ Dotace ve výši
2.092.722 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II) na realizaci projektu "Zvýšení a zlepšení
kvality výuky na ZŠ a MŠ Krčín"; 2/ Dotace ve výši 100 tis. Kč od společnosti ŠKODA AUTO na realizaci projektu 3DTISKNAKRESLÍM; 3/ Dotace ve výši 8.580 Kč z MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora výuky plavání (3. etapa). RM
děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 406 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

5.5 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Zdroj. dokum.: RM 406 - 5/5 - Flash Příloha: RM 406 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat
prostřednictvím "ZŠ a MŠ Krčín", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 7 žáků ve
školním roce 2018/2019, a to v období ode dne 08.10.2018 do dne 31.12.2018. Celkem se jedná o finanční dar ve
výši 8.320 Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 406- 17488/18
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 8.320 Kč. Dar je určen
výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 7 žáků, a to v období ode dne 08.10.2018 do dne 31.12.2018.
RM 406 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zápis č. 15 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 406 - 5/6 - Flash Příloha: RM 406 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Dne 02.10.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT vyhodnotila průběh Dnů evropského dědictví 2018 a
průběh Festivalu české filmové komedie. KKULT dále projednávala možnost nákupu nového pódia - zařazeno jako
samostatný bod RM 406 - 5/7. KKULT projednala stav příprav oslavy 100. výročí vzniku republiky a doporučuje RM
realizaci ohňostroje na závěr pietního aktu na náměstí Republiky dne 28.10.2018 - zařazeno jako samostatný bod RM
406 - 5/8.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 15 z jednání KKULT ze dne 02.10.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 406- 17489/18
RM se seznámila se zápisem č. 15 z jednání Komise kulturní ze dne 02.10.2018 ve znění přílohy č. RM 406 - 5/5 a bere tento
zápis na vědomí.
RM 406 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Rozšíření stávajícího pódia - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 02.10.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala možnost nákupu nového pódia. Stávající
pódium rozměrově nevyhovuje potřebám některých vystupujících souborů (např. Dechový orchestr ZUŠ). Plocha pro
účinkující by neměla být menší než 8 x 5 m. KKULT doporučuje RM před případným nákupem odborně posoudit cenu
rozšíření stávajícího pódia a zjistit cenu nového pódia - zařazeno jako samostatný bod RM 406 - 5/7.
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na rozšíření stávajícího pódia, případně na zakoupení nového, dostatečně kapacitního
podia i na větší akce a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Komentář a původní myšlenku KKULT prezentoval radním Ing. Prouza. Kulturní komise to však nebyla schopná úplně
rozklíčovat, proto byla záležitost zařazena k projednání do RM. TAJ informoval, že by prověření možností řešení
zpracovala paní Renata Konvalinová z OSU. V tomto smyslu bylo doplněno usnesení. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 406- 17490/18,
(uložen úkol číslo 23427).
RM projednala podnět KKULT na rozšíření stávajícího pódia. RM ukládá OSÚ předložit alternativy možného řešení, a to jak
rozšíření podia ve stávajícím stavu, tak možného nákupu podia a stanu nového, s potřebnou plochou a kapacitou.
RM 406 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

5.8 Realizace ohňostroje u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 02.10.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala stav příprav oslavy 100. výročí vzniku
republiky a doporučuje RM realizaci ohňostroje na závěr pietního aktu na náměstí Republiky dne 28.10.2018.
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na realizaci ohňostroje u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 406- 17491/18,
(uložen úkol číslo 23428).
RM souhlasí s realizací ohňostroje u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu na závěr pietního aktu na náměstí
Republiky dne 28.10.2018. Maximální cena za ohňostroj je 20 tis. Kč a bude hrazeno z rozpočtu § 3319 - záležitosti kultury.
RM 406 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 28.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 406 - 8.10.2018

Finance

15:30

OF

6.1 Pracovní návrh rozpočtu 2019
Zdroj. dokum.: RM 406 - 6/1 Příloha: RM 406 - 6/1

Identifikace:

RM svým usnesením č. 403-17335/18 schválila návrh koncepčního postupu přípravy rozpočtu na rok 2019 a
související upravený časový harmonogram. RM uložila OF zajistit ve spolupráci s vedením města a odbornými útvary
MěÚ zpracování nezbytných podkladů a předložit je do jednání RM 406.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
RM je předložen první pracovní návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je sestaven podle stávajících informací.
Vzhledem k tomu, že řada položek je v současnosti neznámých (vývoj daňových příjmů, dotace na výkon stání
správy, nárůst mezd, rozpracovanost a vysoutěžení investičních akcí …) bude rozpočet upřesňován a předložen na
pracovním semináři v listopadu 2018.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Radní byli vedoucím OF seznámeni se základními parametry a možnostmi skladby rozpočtu na rok 2019. Informace
se týkaly možného salda výdajů a příjmů, otázky překlenovacího úvěru souvisejícího s předfinancováním dotovaných
akcí apod. Předpokládaný termín semináře k rozpočtu pro nové zastupitelstvo je cca v polovině listopadu 2018. TAJ doplnil o aktuální informaci, kterou na jednání PVO 274 dne 02.10.2018 prezentoval vedoucí SL, zejm. o cenách
dřeva, škodách v městských lesích způsobených kůrovcem apod. Dřeva máme v lesích hodně na skladu, prodej je za
cca třetinové ceny, nž bylo plánováno.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 406- 17492/18
RM bere na vědomí informace vedoucího OF k základním parametrům a možnostem skladby pracovního návrhu rozpočtu na
rok 2019.
RM 406 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 6/2 - Flash Příloha: RM 406 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 406 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 406- 17493/18,
(uložen úkol číslo 23429).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, MŠ Na Františku a Správě bytového a nebytového fondu
ve znění přílohy č. RM 406 - 6/2.
RM 406 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

6.3 Prodej osobního automobilu VOLKSWAGEN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 6/3 - Flash Příloha: RM 406 - 6/3 - Flash

RM dne 10.09.2018 schválila v rámci vyřazení majetku usnesením č. RM 404-17391/18 prodej osobního automobilu
VOLKSWAGEN. Prodej byl zveřejněn na úřední desce a dne 05.10.2018 proběhlo otvírání obálek. Přihlásili se 3
zájemci. Komise vybrala zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou 35.200 Kč. RM je předložena ke schválení Kupní
smlouvu na prodej osobního automobilu VOLKSWAGEN, která je uzavřená mezi městem Nové Město nad Metují a
zájemcem p. A. B.
K rozhodnutí:
Schválit kupní smlouvu.
Odůvodnění:
OF: Zůstatková cena vozidla činí 2.236,25 Kč.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 406- 17494/18,
(uložen úkol číslo 23430).
RM schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují (prodávajícím) a p. A. B., na osobní automobil
Volkswagen typ 253 - mikrobus, za nabídkovou cenu 35.200 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy č. RM 406 - 6/3, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 406 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 31.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 406 - 8.10.2018

Různé

16:00

7.1 Počet žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR
Zdroj. dokum.: RM 406 - 7/1 - Flash Příloha: RM 406 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen "DPO"), předkládá RM Přehled
o počtech žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR za III. čtvrtletí r. 2018 - viz příloha č. RM 406 - 7/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Přehled o počtech žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR za III. čtvrtletí r. 2018.
Odůvodnění:
Přehled byl vytvořen na základě požadavku vzešlého z PVO č. 268-11752/18, nebyla dosud podána žádná žádost.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 406- 17495/18
RM bere na vědomí Přehled o počtech žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR za III. čtvrtletí r. 2018, ve znění přílohy č. RM
406 - 7/1.
RM 406 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: UKIA, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis č. 11 z jednání KV
Zdroj. dokum.: RM 406 - 7/2 - Flash Příloha: RM 406 - 7/2 - Flash

Identifikace:

Zápis č. 12 z jednání KV - viz přílohy č. RM 406 - 7/2
K rozhodnutí:
Projednat, seznámit se se zápisem č. 11 z jednání KV a doporučit ho ZM vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 406- 17496/18,
(uložen úkol číslo 23431).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápis č. 11 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 406 - 7/2.
RM 406 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: UKIA, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Petice občanů Krčína - žádost o ponechání obslužného místa České pošty na stávající adrese
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 406 - 7/3 - "žlutý papír" Příloha: RM 406 - 7/3 - "žlutý papír"

Na MěÚ byla dne 04.10.2018 doručeno podání paní E. B., nazvané "Petice občanů Krčína - žádost o ponechání
obslužného místa České pošty na stávající adrese v Krčíně". Je třeba reagovat na petici adresovanou ST. Vzhledem k
příslušnosti bude petice postoupena k vyjádření České poště, s.p.
K rozhodnutí:
Seznámit se s peticí a schválit navržený postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V rámci projednání petice se radní shodli v tom, že kromě postoupení České poště bude do dopisu s usnesením této
RM doplněna informace o tom, jak bylo s městem ze strany České pošty v dané věci jednáno a s jakým výsledkem, a
to včetně informace o projednání této záležitosti v RM, ZM a OV Krčín v průběhu roku 2017.
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 406- 17497/18,
(uložen úkol číslo 23432).
RM projednala předloženou "Petici občanů Krčína - žádost o ponechání obslužného místa České pošty na stávající adrese",
kterou podává paní E. B., ve znění přílohy č. RM 406 - 7/3. RM ukládá OSÚ postoupit petici dle příslušnosti k vyjádření České
poště, s.p.
RM 406 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 11.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 406 - 8.10.2018

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 406:

8.10.2018 14:49:00

Příští porada bude: RM 407, 22.10.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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