Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 365
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 365 (ve volebním období 59. zasedání) ze dne: 13.2.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 365 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:37
místostarosta (Město)
13:00
15:37
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:37
radní (Rada města)
13:00
15:37
radní (Rada města)
13:00
15:37
radní (Rada města)
13:00
15:37
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:37
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:37
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:41
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:26
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:07
14:40
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:43
15:16
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 365 :
Ověřovatel zápisu

Marie Petruželková

Ověřovatelka zápisu

Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 20.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 365
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 365 (ve volebním období 59. zasedání) ze dne: 13.2.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 365 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:37
místostarosta (Město)
13:00
15:37
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:37
radní (Rada města)
13:00
15:37
radní (Rada města)
13:00
15:37
radní (Rada města)
13:00
15:37
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:37
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:37
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:41
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:26
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:07
14:40
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:43
15:16
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 365 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Marie Petruželková
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 364) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 364 ze dne 30.1.2017 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 20.2.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 365
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

9.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k
zastavění a pozemku p. p. č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Zadání vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemků v areálu kasáren proběhne až po
dokončení projektové dokumentace na komunikaci v areálu kasáren, V současné době se řeší
odvodnění těchto komunikací, kde vyšel nepříznivě hydrogeologický posudek a hledá se spolu s
projektanty vhodné řešení. K jednání byl vyzván i Vak Náchod, očekáváme nyní návrh termínu
schůzky.

Závěr: schválen nový termín: 9.5.2017 z důvodu: Řešení odvodnění komunikací..

RM 330- 13969/15

Věc : Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Zpracovatel posudku odevzdal Odborný posudek. K
posudku jsme měli několik připomínek. S autorem projednáváme naše připomínky, které zazněly
na místě za účasti PČR DINA. Podle jeho vyjádření je vše s PČR DINA odsouhlaseno, po
posledním jednáním s PČR DINA tomu tak ale není. Společnost REC.ing. je průběžně
informována o vývoji, na změnu v DZ nespěchá.

Závěr: schválen nový termín: 24.4.2017 z důvodu: Probíhá reklamace odevzdaného Odborného
posudku..
RM 356- 15176/16

Věc : Řešení zeleně a lesoparku u MSSS Oáza

21 637 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

TS Technické služby,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2017 Plnění:

31.3.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 8 ks buku lesního a 13 ks smrku ztepilého na pozemku p. p. č. 673/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že kácení se zrealizuje do konce roku 2016.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.3.2017 z důvodu: Úkol nebylo možno splnit z důvodu klimatických
podmínek, všichni pracovníci TS se podíleli na zimní údržbě města..
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Tisk: 20.2.2017

RM 357- 15217/16

Věc : Cyklochodník Vrchoviny - Krčín most u Ammann(u)

21 729 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

Garant :

27.3.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

24.1.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemků v místě a čase obvyklou pro
cyklochodník podél komunikace z Krčína od mostu u Ammann(u) do Vrchovin a zajistit
dopracování geometrického plánu dle upraveného projektu.
Žádost o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 27.3.2017 z důvodu: GP předán, splněno. Znalecký posudek
rozpracován, cena byla sdělena prozatím ústně..
RM 358- 15291/16

Věc : Dopravní zrcadla v ulici Pod Hradbami - dotaz občana v rubrice Dotazy a odpovědi

21 783 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

31.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním 2 ks dopravních zrcadel v ulici Pod Hradbami a ukládá ORM zajistit
potřebné souhlasy a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. RM
schvaluje zařazení nákladů na nákup a instalaci dopravních zrcadel do rozpočtu na rok 2017.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15303/16

Věc : Žádost pí Z. Z. st. o zřízení vyhrazeného stání

21 792 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM konstatuje, že město prozatím neobdrželo vyjádření DI PČR k žádosti o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa na pozemku města na p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Z tohoto
důvodu a dále také z důvodu doplnění žádosti pí Z. st. ze dne 19.10.2016, RM přesouvá
projednání této záležitosti do RM 360.
Na dopis, který byl pí Z. zaslán dne 24.11.2016, ve kterém město žádá o sdělení, jakým
způsobem bude pí Z. v této záležitosti postupovat dále nebylo prozatím odpovězeno.

Závěr: schválen nový termín: 10.4.2017 z důvodu: Pí Z. neodpověděla na dopis města, zůstává ve
sledování..
RM 360- 15371/16

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci

21 859 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit aktualizovaný znalecký posudek na kupní cenu pozemku p. p. č. 469/11
o výměře 3079 m², druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín v místě a čase obvyklou a poté záměr
znovu zveřejnit za stejných, RM schválených podmínek.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 27.3.2017 z důvodu: Znalec neodpovídá ani na telefony ani na e-maily.
Doteď s ním nebyly žádné problémy. Nedaří se nám zjistit co se stalo..
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Tisk: 20.2.2017

RM 361- 15467/16

Věc : Stav příprav pamětních desek J. Johna a T. Böhma - podnět KKULT

21 916 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM se seznámila se stavem příprav pamětních desek Jaromíra Johna a Theodora Böhma a
schvaluje termín odhalení obou desek u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Nového Města nad
Metují. RM ukládá OŠKS předložit konečný návrh obou pamětních desek k vyjádření ARCH.
Žádost o nový termín splnění.

Závěr: schválen nový termín: 13.3.2017 z důvodu: Čeká se na vyjádření Matice české k předloženým
návrhům pamětních desek (Matice česká bude financovat pamětní desku Jaromíra Johna)..
RM 361- 15471/16

Věc : Jmenování nového člena KKULT - podnět KKULT

21 919 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

1.2.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2017 Plnění:

RM jmenuje novou členkou Komise kulturní paní Bc. Markétu Tomanovou ode dne 01.02.2017.
RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 363- 15554/17

Věc : VŘ - PD - parkovací místa na sídlišti Luštinec, Nové Město nad Metují

21 973 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

13.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - parkovací
místa na sídlišti Luštinec, Nové Město nad Metují“ firmě Ing. Hynek Seiner, projektová a
inženýrská činnost ve výstavbě, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, IČO: 74569104, za
nabídkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH. RM schvaluje SOD na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Ing. Hynek Seiner, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Jana
Zajíce 986, 530 12 Pardubice, IČO: 74569104 ve znění přílohy č. RM 363 - 3/2, a pověřuje ST
jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 2219 - akce Parkovací místa na
sídlišti Luštinec - PD o částku 1 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3313 - akce
Multifunkční objekt Kina 70 - PD.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15555/17

Věc : VŘ - Zajištění technického dozoru investora v rámci projektu „Zateplení BD čp. 44 - 47 v
ulici T. G. Masaryka v Novém Městě
nad Metují“

21 974 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

13.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění
technického dozoru investora v rámci projektu „Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T. G. Masaryka v
Novém Městě nad Metují“ firmě Ing. Aleš Řada, Rasošky 88, 552 21 Rasošky, IČO: 74934163,
za nabídkovou cenu 117.733 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Aleš Řada, Rasošky 88, 552 21 Rasošky, IČO:
74934163, ve znění přílohy č. RM 363 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 363- 15579/17

Věc : Inspekční zpráva a Protokol - "MŠ Na Františku"

21 987 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

Garant :

13.2.2017

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM se seznámila s Inspekční zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České
školní inspekce Královéhradecký inspektorát ve dnech 23. - 25.11.2016 v Mateřské škole, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845, a bere tuto zprávu na vědomí. RM ukládá OŠKS projednat
výsledky Inspekční zprávy s ředitelkou Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku
845, stanovit termíny pro odstranění nedostatků a o všem následně informovat RM.
Splněno, schůzka s ředitelkou školy proběhla 27.01.2016. Odstraňování nedostatků se provádí
průběžně, nákup výškově stavitelného nábytku do speciální třídy bude financován z prostředků
zřizovatele, navýšení rozpočtu organizace není třeba.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15584/17

Věc : Dohoda o úhradě dluhu

21 989 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2017 Plnění:

Garant :

31.1.2017

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje Dohodu o úhradě dluhu se žadatelkou pí D. S. ve znění přílohy č. RM 363 - 6/3 a
pověřuje ST jejím podpisem.
Dohoda byla uzavřena.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 363- 15592/17

Věc : Výpověď smlouvy - fy Mepap s.r.o.

21 991 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

Garant :

31.1.2017

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky, Nositel: TovZ
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM schvaluje Výpověď smlouvy na dodávku tonerů firmou Mepap s.r.o., se sídlem náměstí
Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 28821912, DIČ: CZ28821912, ve znění
přílohy č. RM 363 - 7/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Kácení dřevin rostoucích mimo les.

RM 77- 2372/5

21 992 Vznik úkolu: 28.11.2005

Termín :

OŽP , , Nositel: OŽP
13.2.2017
Poslední kontrola:

31.3.2005

Int: ŽP/5/05

Garant :

TAJ

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

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

Rada města souhlasí s provedením náhradní výsadby dle ustanovení § 9 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na pozemcích p.č. 430/1 a p.č.
638/1 v k.ú. Nové Město nad Metují.
Technická chyba programu - bylo splněno k 31.3.2005.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 200- 8215/10

Věc : (Přesun z RM 198 - 2/10) Souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení
výstavby

21 993 Vznik úkolu: 13.9.2010

Termín :

9.9.2010

OMM Odbor majetku města,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

Int: Č.j.
9563/2010/OMP/Bach

Garant :

TAJ

, Nositel: OMP
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby rodinného domu na p. p. č.
686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město nad Metují mezi městem jako oprávněným, manželi
M. S. a R. S. z Nového Města nad Metují - Krčín jako zájemci a společností FATO real s. r. o.,
člen holdingu FATO z Hradce Králové s tím, že změna architektonické podoby budoucího RD
zájemců (MYSTIK) byla ZM 66 odsouhlasena.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 9.9.2010.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 216- 9005/11

Věc : Provedená údržba bytového fondu

21 994 Vznik úkolu: 2.5.2011

Termín :

30.4.2011

Int: PNT/674

Garant :

ST

PNT První Novoměstská Teplárenská, , Nositel: PNT
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
8.2.2017 Plnění:

RM bere na vědomí a souhlasí s provedenou údržbou bytového fondu a komerčních nebytových
prostor za období ode dne 01.01.2011 do dne 13.04.2011.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 30. 4. 2011.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 228- 9563/11

Věc : Neplatiči nájemného

21 995 Vznik úkolu: 17.10.2011

Termín :

Garant :

19.9.2011

ST

PNT První Novoměstská Teplárenská, , Nositel: PNT
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
8.2.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech za měsíc září 2011 ve znění
přílohy č. RM 228 - 4/1.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 19.9.2011

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 236- 9984/12

Věc : (Přesun z RM 234 - 4/5) Návrh kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla a TUV

21 996 Vznik úkolu: 20.2.2012

Termín :

31.1.2012

OMM Odbor majetku města,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

Int: OSN/15

Garant :

ST

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

RM souhlasí ve znění příloh č. RM 236 – 4/1 s návrhem kupních smluv na dodávku a odběr tepla
a TUV v objektech č. p. 44-47 (bytový dům) ul. T. G. Masaryka, č. p. 1145 (DPS) ul. Českých
bratří, č. p. 6 (radnice) náměstí Republiky a pověřuje starostu jejich podpisem.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 31.1.2012.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 252- 10786/12

Věc : Den válečných veteránů 2012

21 997 Vznik úkolu: 15.10.2012

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

11.10.2012

Garant :

TAJ

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

RM souhlasí se zapojením města Nové Město nad Metují do oslav Dne válečných veteránů dne
11. listopadu, a to tím, že město zakoupí celkem 25 ks symbolů této akce (papírových vlčích
máků) celkem za 625 Kč.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 11.10.2012.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 253- 10832/12

Věc : Využití Spolkového domu - podnět KKULT

21 998 Vznik úkolu: 29.10.2012

Termín :

7.1.2012

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, MMUZ Městské muzeum, Nositel: KupV
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM ukládá ST předložit ve spolupráci s OŠKS, MMUZ a ZUŠ stručné podklady k návrhu KKULT,
který se týká možného budoucího využití Spolkového domu pro ZUŠ a možnost přesunu
kanceláří MMUZ ze Spolkového domu do domu č. p. 1246 na Husově náměstí.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 7.1.2012.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 265- 11337/13

Věc : Ediční plán MKN na rok 2013 (Přesun z RM 264 - 5/5)

21 999 Vznik úkolu: 2.4.2013

Termín :

18.3.2013

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
8.2.2017 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 265 - 5/6 ediční plán Městské knihovny Nové Město nad
Metují na rok 2013.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 18.3.2013.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 270- 11550/13

Věc : Rezignace paní Petruše Kuřátkové na funkci tajemnice komise pro cestovní ruch ke dni
09.05.2013 (Přesun z RM 268 - 7/5)

22 000 Vznik úkolu: 10.6.2013

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
8.2.2017 Plnění:

13.5.2013

Garant :

MST

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

RM bere na vědomí rezignaci paní Petruše Kuřátkové na funkci tajemnice komise pro cestovní
ruch, a to ke dni 09.05.2013.
Technická chyba programu STIS - bylo splněno v daném termínu, tj. 13.5.2013.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 279- 11850/13

Věc : Darovací smlouva - "Dětský Silvestr 2013"

22 001 Vznik úkolu: 14.10.2013

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

30.9.2013

Garant :

ST

, Nositel: Hoffmannová
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje Darovací smlouvu mezi dárcem: Hronovský s. r. o., Osma 481, Nové Město nad
Metují a obdarovaným: město Nové Město nad Metují a přijetím finančního daru ve znění přílohy
č. RM 279 - 7/7, který bude obdarovaným využit při zajištění akce "Dětský Silvestr aneb
Silvestrovské rodinné odpoledne". RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 30.9.2013.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 282- 11997/13

Věc : ASPI – Dodatek smlouvy, rozšíření o modul Vzory podle nového soukromého práva

22 002 Vznik úkolu: 25.11.2013

Termín :

20.11.2013

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky, Nositel: TovZ
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv - licence BY 312
společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. (dříve ASPI a. s.), U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha
3, IČO: 63077639, DIČ: CZ63077639, ve znění přílohy č. RM 282 - 7/5 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 20.11.2013.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

STIS

Stránka 8 z 42

Tisk: 20.2.2017

RM 291- 12361/14

Věc : Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní,
odcizení, elektronických zařízení a strojů)

22 003 Vznik úkolu: 31.3.2014

Termín :

26.3.2014

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OF Odbor finanční, Nositel: KonR
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku č. 899-19589-10 ve znění
přílohy č. RM 291 - 7/7 s Českou pojišťovnou a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 26.3.2014.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 303- 12858/14

Věc : Informace starosty - podpůrné stanovisko města k žádosti zámku p. J. M. Bartoně Dobenína

22 004 Vznik úkolu: 15.9.2014

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

30.9.2013

Garant :

ST

, Nositel: Hable
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 303 - 7/7 vydání podpůrného stanoviska města k
žádosti zámku p. Josefa Mariana Bartoně - Dobenína o finanční podporu z Programu záchrany
architektonického dědictví.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 30.9.2013.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 321- 13596/15

Věc : Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ Malecí"

22 005 Vznik úkolu: 11.5.2015

Termín :

29.4.2015

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod o grant ve výši 732.885 Kč v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování
kvality ve vzdělávání a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje vedení školy za aktivní přístup
při hledání dalších finančních zdrojů.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 29.4.2015.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 333- 14127/15

Věc : E-mailová žádost p. J. M. o zajištění zimní údržby na pozemcích města k č. p. 27 ve Spech

22 006 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

TS Technické služby,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

4.11.2015

Garant :

TAJ

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

RM bere na vědomí žádost p. J. M. ve věci zajištění zimní údržby na pozemcích města k č. p. 27
ve Spech. RM zamítá žádost p. J. M. o doplnění této účelové komunikace do "Plánu zimní
údržby místních komunikací pro zimní období 2015 - 2016 v Novém Městě nad Metují" s tím, že
v případě zhoršených podmínek sjízdnosti v zimním období, je možné po telefonické domluvě s
vedoucí TS, vyhrnutí sněhu mimořádně provést.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 4.11.2015.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 349- 14889/16

Věc : Dohoda o užívání kamerového systému města - Česká republika - Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje

22 007 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

MP Městská policie,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

30.5.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dohodu o užívání kamerového systému města mezi městem Nové Město nad
Metují a Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se sídlem
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČO: 75751545, ve znění přílohy č. RM 349 - 7/14,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 30.5.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15304/16

Věc : Žádost p. P. J. - reklamace samosprávy 428 (protažení osvětlení v ul. Školní) - (Přesun z
RM 357 - 3/8)

22 008 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí žádost p. P. J. a nesouhlasí s požadovaným prodloužením
veřejného osvětlení v ul. Školní. RM konstatovala, že viditelnost na daném místě je vyhovující k
tomu účelu, ke kterému slouží a s ohledem na to, jak je místo využívané.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 10.10.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15469/16

Věc : Platový výměr nové ředitelky MSSS Oáza

22 009 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

21.11.2016

OSU Odbor správy úřadu,
13.2.2017
Poslední kontrola:

8.2.2017 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM souhlasí s platovým výměrem platným ode dne 01.01.2017 paní Mgr. Jany Balcarové,
ředitelky příspěvkové organizace Městského střediska sociálních služeb Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy č. RM 361 - 5/15.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 21.11.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15532/16

Věc : Návrh na vyřazení majetku

22 010 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
8.2.2017 Plnění:

14.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a MSSS Oáza ve
znění přílohy č. RM 362 - 6/5.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj.14.12.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 363- 15547/17

Věc : Zápis OV Vrchoviny - č. 3/2016 - informace o zadání a plnění dílčích úkolů

22 011 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
8.2.2017 Plnění:

10.1.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí informace TAJ o řešení podnětů vzešlých z jednání a zápisu OV Vrchoviny
č. 3/2016.
Technická chyba v programu STIS - usnesení bylo splněno v daném termínu, tj. 10.1.2017.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 364- 15603/17

Věc : Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě

22 019 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 364 - 2/10 uzavření předložené Smlouvy o umístění veřejné
komunikační sítě se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Smlouva o souhlasu s umístněním stavby na hranici pozemku ve vlastnictví města manželé D.
Termín : 27.2.2017
Garant :
22 021 Vznik úkolu: 30.1.2017

RM 364- 15606/17

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: SimL
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby "Novostavba garáže" na pozemku p. p. č.
150/1 v k. ú. Krčín na hranici s pozemkem p. p. č. 152/1 v k. ú. Krčín mezi městem Nové Město
nad Metují a manželi A.a O. D., ve znění přílohy č. RM 364 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
SOD je městem podepsána, manželé D. byli vyzváni k podpisu.

Závěr: schválen nový termín: 27.2.2017 z důvodu: Druhou stranou nebyl podpis prozatím uskutečněn..
RM 364- 15613/17

Věc : K podnětu z „Křesla pro hosta“ - chodník od Stopu k „Lupusu“

22 027 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM bere na vědomí informace OMM a TS k podnětu, který obdržel ST od Klubu seniorů v rámci
akce "Křeslo pro hosta". RM na základě stanovisek odborných útvarů konstatuje, že úpravu
chodníku od Stopu k Lupusu je možno realizovat pouze jako komplexní investiční akci. Tato akce
je již zařazena v Zásobníku investic města, ze kterého vybírá ZM jednotlivé investiční akce při
každoročním schvalování rozpočtu města.
Splněno-odpověď odeslána.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15614/17

Věc : Aktualizovaný zásobník investičních akcí města

22 028 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

13.2.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí a ukládá OMM aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad
Metují zveřejnit na webových stránkách města ve znění přílohy č. RM 364 - 3/9 (stručná verze
dokumentu).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 364- 15619/17

Věc : Žádost p. L. M. o souhlas s přístupem a sjezdem na p. p. č. 635/4 a uložení vodovodní
přípojky pro výstavbu RD (Přesun z RM 363 - 3/4)

22 032 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

Garant :

27.2.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

RM souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska:
1) k připojení pozemku p. p. č. 635/4 k místní komunikaci přes pozemek p. p. č. 634/7 k pozemku
p. p. č. 676/1.
2) k přístupu a příjezdu na p. p. č. 635/4 po p. p. č. 634/7.
3) k umístění vodovodní přípojky na p. p. č. 676/1 a 634/7.
RM souhlasí s návrhem vyjádření města k podané žádosti a s návrhem smlouvy o právo provést
stavbu ve znění přílohy č. RM 364 - 3/14.
Žádost o posun termínu, smlouva o právo provést stavbu je ze strany města podepsána, p. M.
byl vyzván k podpisu.

Závěr: schválen nový termín: 27.2.2017 z důvodu: P. M. byl vyzván k podpisu smlouvy o právu provést
stavbu..
RM 364- 15622/17

Věc : Podání žádosti o dotaci s projektem „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny,
zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského"

22 035 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

Garant :

13.2.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na investiční projekt „Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ do výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a souhlasí s jeho spolufinancováním v
roce 2018. RM ukládá OMM vyžádat si u projektanta a ředitele školy jejich podrobné zdůvodnění
týkající se navýšené částky.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15623/17

Věc : Podání žádosti o dotaci s projektem „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT
učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“

22 036 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

Garant :

13.2.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na investiční projekt „Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“ do výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a souhlasí s jeho spolufinancováním v roce 2018. RM ukládá OMM
vyžádat si u projektanta a ředitelky školy jejich podrobné zdůvodnění týkající se navýšené částky.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15624/17

Věc : Přípojka kanalizace pro č. p. 78, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují

22 037 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: CecetA
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM souhlasí s navrhovaným řešením uložení kanalizace do pozemku p. p. č. 2034/37, 2034/38 a
2034/19 ve vlastnictví města Nové Město nad Metují s tím, že navrhované řešení umístění
kanalizační šachty bude dopracováno v souladu s „Územní studií veřejných prostranství“, která
bude zadávána v letošním roce.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 364- 15631/17

Věc : Příkazní smlouva č. nSIPO 05-13/2017

22 042 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/530

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM schvaluje Příkazní smlouvu č. nSIPO 05-13/2017 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, a Českou poštou s.p., IČO: 47114983, ve znění přílohy č. RM 364 - 4/2 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15632/17

Věc : Dohoda o režimu předávání datových souborů

22 043 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/531

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání
poštovních poukázek B mezi městem Nové Město nad Metují, IČO 00272876, a Českou poštou,
s.p., IČO: 47114983, na jejímž základě bude Česká pošta, s.p., obstarávat přeplatky z
vyúčtování služeb obyvatelstva, které vzniknou nájemcům městských bytů.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15633/17

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města k 31.12.2016

22 044 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/532

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města k 31.12.2016 ve znění přílohy
č. 364 - 4/4.
OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15634/17

Věc : Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.12.2016

22 045 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/533

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v nebytových prostorech města k 31.12.2016.
OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15635/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání - č. p. 36, RTG

22 046 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/534

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 309 v celkovém rozsahu 119,3 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950
Kč/m2/rok. RM souhlasí s přiměřenou inzercí. RM dává přednost případnému zájemci o
poskytování služeb rentgenu v těchto prostorách.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 364- 15636/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání - č. p. 201, Galanterie

22 047 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/535

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950
Kč/m2/rok. RM souhlasí s přiměřenou inzercí.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15637/17

Věc : Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 142, ul. Nerudova, vč. pozemku p. p. č. 390/1 a
části pozemku p. p. č. 312

22 048 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/536

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu č. p. 142 v celkové výměře 58 m2,
pronájmem pozemku p. p. č. 390/1 o celkové výměře 196 m2 a části pozemku p. p. č. 312 o
celkové výměře 10 m2. Žádná z předložených nabídek nesplnila podmínky zveřejněného
záměru. RM ukládá OMM znovu zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených nemovitostí za
standardních podmínek, bez uvedení minimální nabídkové ceny.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15638/17

Věc : Pronájem nebytových plynových kotelen v č. p. 6 a v č. p. 1145 - zveřejnění záměru
prodloužení smluv

22 049 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

13.2.2017

Int: OSN/537

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
13.2.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru prodloužení Smluv o pronájmu nebytových prostor
plynových kotelen v č. p. 6 náměstí Republiky a v č. p. 1145 Českých bratří do dne 31.12.2017.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15647/17

Věc : Veřejně prospěšné práce (dělník pro údržbu města) - žádost o navýšení příspěvku dodatek č. 2 k dohodě

22 056 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

13.2.2017

Garant :

ST

, Nositel: Kava
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřené mezi Úřadem práce
Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 a městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění
přílohy č. RM 364 - 6/3, předmět dodatku: zvýšení příspěvku na pracovní příležitosti, a pověřuje
ST jeho podpisem.
Splněno - smlouva podepsána a odeslána 31.1.2017

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

RM 364- 15654/17

Věc : Veřejnoprávní smlouva s obcí Mezilesí - zajištění výkonu činnosti MP na území obce

22 061 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
13.2.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

8.2.2017 Plnění:

13.2.2017

Garant :

ST

, Nositel: SimL
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Mezilesí,
jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností při výkonu ve smlouvě
sjednaných činností Městské policie Nové Město nad Metují na území obce Mezilesí, ve znění
přílohy č. RM 364 - 7/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 20.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 365 - 13.2.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 20.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 365 - 13.2.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Vyhláška k ochraně a udržování veřejné zeleně na území města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/1 - Flash Příloha: RM 365 - 2/1 - Flash

OMM navrhuje změnit přílohu k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2008 k ochraně a udržování veřejné zeleně na území
města. Příloha je z roku 2008 a jedná se o soubor 7 snímků map se zakreslenými pozemky, které jsou dle vyhlášky
plochami veřejné zeleně. Nová příloha je doplněna o pozemky, které v původních přílohách chybějí (označené
červeně) a navrhujeme vyjmout plochy, které jsou zaplocené a nejsou veřejně přístupné (označené modře). Změnu
přílohy je nutné provést formou nově vydané OZV. Přílohy č. RM 365 - 2/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Pan Mgr. A. Balcar přílohu vyhlášky zdigitalizoval, aby bylo možné lépe zjistit vlastníky neudržovaných pozemků, které
jsou plochami veřejné zeleně. Digitální podoba přílohy vyhlášky byla aktualizovaná. Aktualizace je v příloze navržena
barevně.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly návrhy na doplnění a úpravy přílohy, bylo vysvětleno, že u vyznačených pozemků je pak možné
účinně vymáhat jejich sečení dle ustanovení Vyhlášky. MST upozornil na akci Ukliďme Česko, což je celostátní akce,
pokud se město zapojí, je možné vyzvat veřejnost k úklidu po zimě i právě na veřejných prostranstvích, samozřejmě,
že v součinnosti s městem. Budou zjištěny podrobnosti a RM bude informována.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 365- 15656/17,
(uložen úkol číslo 22063).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 k
ochraně a udržování veřejné zeleně na území města ve znění upravené přílohy č. RM 365 - 2/1 s navrženými změnami.
RM 365 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. V Zahradách, U Luštince a Na Rybníku pro GasNet, s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/2 - Flash Příloha: RM 365 - 2/2 - Flash

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 27295567 předkládá městu smlouvu o zřízení věcného břemene k
pozemkům města p. p. č. 645/3, č. 645/40, č. 645/78 a č. 645/107, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín, obec
Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, po dokončení
akce rekonstrukce plynárenského zařízení „REKO MS Nové Město n. M. - V Zahradách +2, číslo stavby: 7700070557“
v rozsahu 1161,76 m², za celkovou cenu 166.166 Kč + DPH 34.894,86 Kč, přičemž cena za 1 m² pozemku zatíženého
věcným břemenem byla v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města, oddíl C., čl. II,
odst. 4) stanovena dle znaleckého posudku na částku 143 Kč/m² pozemku zatíženého věcným břemenem. Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. RM 297-12589/14. Přílohy č. RM 365 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
Odůvodnění:
Smlouvě předcházela smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která byla uzavřená před rekonstrukcí
plynovodní sítě. ORM: Souhlasí s uzavřením smlouvy. OF: S platebními podmínkami souhlasí. OVRR: Bez
připomínek. OMP: Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města. Stavba je
zkolaudovaná. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti vyplývá z uzavřené smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene schválené usnesením č. RM 335-14158/15.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 365- 15657/17,
(uložen úkol číslo 22064).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům města p. p. č. 645/3, č. 645/40, č. 645/78 a č. 645/107,
zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
katastrální pracoviště Náchod, po dokončení akce rekonstrukce plynárenského zařízení „REKO MS Nové Město n. M. - V
Zahradách +2, číslo stavby: 7700070557“ v rozsahu 1161,76 m² dle geometrického plánu č. 834-35/2016 za celkovou cenu
166.166 Kč + DPH 34.894,86 Kč, ve znění přílohy č. RM 365 - 2/2. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 365 Schvaluje.
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 20.2.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 365 - 13.2.2017

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene se SS KHK pro VO a MR v ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/3 - Flash Příloha: RM 365 - 2/3 - Flash

Po dokončení stavby veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ulici Nábřežní v souladu s článkem II. Smlouvy o
právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/40/14/0041/Ha/F uzavřené mezi Správou
silnic Královéhradeckého kraje a městem Nové Město nad Metují dne 12.04.2016, je třeba uzavřít smlouvu o věcném
břemeni spočívajícím ve zřízení a provozování uvedené stavby na povinném pozemku p. p. č. 710/2 v k. ú. Krčín,
vlastníka Královéhradeckého kraje, zastoupeného Správou silnic Královéhradeckého kraje v rozsahu dle
geometrického plánu č. 850-121/2016 ze dne 01.12.2016. Přílohy č. RM 365 - 2/3.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Předložená smlouva navazuje na Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č.
smlouvy 9/40/14/0041/Ha/F ze dne 12.04.2016 schválenou usnesením č. RM 344/14617/16. Úplata za zřízení
věcného břemene ve výši 2.904 Kč vč. DPH byla uhrazena dle faktury č. 230160367 ze dne 20.04.2016, která byla
městem Správě silnic Královéhradeckého kraje zaplacena dne 03.05.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 365- 15658/17,
(uložen úkol číslo 22065).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9/40/17/0007/Ha/N na pozemek p. p. č. 710/2 v k. ú. Krčín v rozsahu
dle geometrického plánu č. 850-121/2016 ze dne 01.12.2016 mezi městem Nové Město nad Metují jako oprávněným a
Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem 500 04 Hradec králové - Plačice, Kutnohorská 59, IČO: 70947996,
jako povinným, ve znění přílohy č. RM 365 - 2/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 365 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o zřízení věcného břemene se SS KHK pro VO v ul. Kasárenská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/4 - Flash Příloha: RM 365 - 2/4 - Flash

Po dokončení stavby veřejného osvětlení v ulici Kasárenská v souladu s článkem II. Smlouvy o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/40/16/0105/Ha/F uzavřené mezi Správou silnic Královéhradeckého
kraje a městem Nové Město nad Metují dne 12.07.2016, je třeba uzavřít smlouvu o věcném břemeni spočívajícím ve
zřízení a provozování uvedené stavby na povinném pozemku p. p. č. 2075/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, vlastníka
Královéhradeckého kraje, zastoupeného Správou silnic Královéhradeckého kraje v rozsahu dle geometrického plánu
č. 2095-263/2016 ze dne 19.12.2016. Přílohy č. RM 365 - 2/4.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Předložená smlouva navazuje na Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č.
smlouvy 9/40/16/0105/Ha/F ze dne 12.07.2016 schválenou usnesením č. RM 349-14849/16 ze dne 06.06.2016.
Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 1.210 Kč vč. DPH byla uhrazena dle faktury č. 230160755 ze dne
19.07.2016, která byla městem Správě silnic Královéhradeckého kraje zaplacena dne 26.07.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 365- 15659/17,
(uložen úkol číslo 22066).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9/40/17/0022/Ha/N na pozemek p. p. č. 2075/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují v rozsahu dle geometrického plánu č. 2095-263/2016 ze dne 19.12.2016 mezi městem Nové Město nad Metují jako
oprávněným a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem 500 04 Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59,
IČO: 70947996, jako povinným, ve znění přílohy č. RM 365 - 2/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 365 Schvaluje.
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RM 365 - 13.2.2017

2.5 Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/5 - Flash Příloha: RM 365 - 2/5 - Flash

Část pozemku p. p. č. 357/1 o výměře 87 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 872/3 o výměře 90 m2, druh
pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 2034/18 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k.
ú. Nové Město nad Metují; vše v majetku města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 357 byla 12 zájemcům o výpůjčku zaslána k
podpisu smlouva o výpůjčce, kterou uživatelé odmítli uzavřít z důvodu nesouhlasu s některými podmínkami. Dne
23.11.2016 proběhlo na místě za přítomnosti ST jednání za účelem vysvětlení městem požadovaných podmínek. Ve
většině podmínek tak došlo po projednání ke shodě. Připomínky a požadavky uvedeny v zápise z jednání, jehož znění
bylo přítomnými odsouhlaseno dne 13.01.2017. Přílohy č. RM 365 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh nového záměru výpůjčky pozemků dle požadavků zájemců.
Odůvodnění:
Uživateli požadováno ponechání min. 8 sudů za garážemi a min. 1 u přístřešku (včetně přívodu vody hadicí z horních
garáží), odstranění stávajícího starého přístřešku na dříví a výstavba nového dle jejich návrhu a skladování dřeva v
přístřešku. Zástupci města požadovali odstranění kompostu, ohniště, snížení počtu sudů, jejich rovnoměrné rozložení
za garážemi a vhodnější podložku pod ně a ukládání posekané trávy do k tomu určených odpadových nádob a nikoliv
její odhazování ze stráně. Dle sdělení uživatelů mají zájem smlouvu uzavřít 3 obyvatelé domu č. p. 505-507. V
případě souhlasu RM se změnou podmínek smlouvy je třeba zveřejnit nový záměr. Vyjádření odborných útvarů v
příloze č. RM 365 - 2/5.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o podmínkách a důvodech vyvěšení záměru vč. jeho obsahu.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 365- 15660/17,
(uložen úkol číslo 22067).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku části pozemků p. p. č. 2034/18,
357/1 a 872/3 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 275 m2, z majetku města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem údržby.
RM 365 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Výpůjčka částí pozemků v lokalitě Malecí - nákupní centrum
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/6 - Flash Příloha: RM 365 - 2/6 - Flash

Dne 15.12.2016 byla na základě požadavku spol. Czech Retail Project Gamma k. s. s městem uzavřena smlouva o
výpůjčce částí pozemků p. p. č. 589/1 o výměře 2300 m2, p. p. č. 589/2 o výměře 37 m2 a p. p. č. 2242 o výměře 7
m2 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem výsadby dřevin, údržby zeleně a výstavby spojovacího chodníku dle
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Z důvodu výškového rozdílu bylo navrženo vhodnější
napojení chodníku, pro které je požadována z pozemku p. p. č. 2242 větší výměra, a to 31 m2. Přílohy č. RM 365 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru změnit výměru vypůjčené plochy.
Odůvodnění:
Změna v napojení na stávající chodník z důvodu výškového rozdílu, který by jinak bylo nutné řešit schody, vyžaduje
zvětšení původně vypůjčené plochy z pozemku p. p. č. 2242. Nově navržené napojení chodníku, vhodné pro kočárky,
kola i invalidní vozíky vybuduje investor a následně převede do majetku města. ODSH: Výpůjčka bez námitek. Žádost
na ODSH k povolení napojení již byla podána s tím, že žadatel byl vyzván, aby doložil aktuální situaci a souhlas
města. ORM: Souhlasíme s uzavřením dodatku smlouvy. Rampu vyvolalo výškové převýšení, na žádost města došlo
k otočení rampy. Nyní je umístěna ze směru od Vrchovin.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 365- 15661/17,
(uložen úkol číslo 22068).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dát do výpůjčky, z důvodu úpravy napojení chodníku u plánovaného nákupního
centra, část p. p. č. 2242 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10
001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle návrhu v příloze č. RM 365 - 2/6.
RM 365 Ukládá.
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RM 365 - 13.2.2017

2.7 Žádost SVJ Dukelská 827, 828 o vyjádření města, jako vlastníka pozemku, ve věci rozrostlých
jehličnanů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/7 - Flash Příloha: RM 365 - 2/7 - Flash

SVJ Dukelská 827, 828, zastoupené paní Č. a paní K., žádá RM o pokácení stávajících rozrostlých jehličnatých
stromů. Jehličí ucpává kanál na parkovišti. Stromy jsou neudržované. Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 365 - 2/
K rozhodnutí:
Projednat žádost SVJ Dukelská 827, 828 + nesouhlasit s pokácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Stanovisko OŽP + TS: Na předmětném pozemku p. p. č. 722/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, vlastník město Nové
Město nad Metují, se nachází (mimo dalších dřevin) i 2 ks modřínu. Při terénním šetření dne 31.01.2017 byly tyto
stromy za účasti pracovníka TS a OŽP v omezené míře posouzeny (období vegetačního klidu, souvislá sněhová
pokrývka). Na základě tohoto šetření ale přesto bylo konstatováno, že stromy rostou v dobrých stanovištních
poměrech, nejsou v kolizi se žádnými stavbami. Pata kmene bližšího stromu se nachází cca 4,5 m od zdi garáže,
koruny stromů nezasahují nad žádné objekty. Oba stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez defektů, které by
mohly snižovat provozní bezpečnost stromů, stromy vhodně doplňují zástavbu bytových domů. Obdobně byly tyto
dřeviny hodnoceny i dle Projektu péče o dřeviny v Novém Městě nad Metují, který zpracovala odborná arboristická
firma SAFE TREES s.r.o., Rosice. OŽP tak nebyly shledány žádné závažné důvody pro povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších přepisů. Lehký opad jehličí (např. v důsledku přísušků v posledních letech) je přirozeným fyziologickým
jevem. Modříny nevyžadují žádnou specifickou péči, proto i uvedený důvod uvedený v žádosti o odstranění těchto
stromů, a to že stromy jsou neudržované, je irelevantní. TS provedou za vhodných klimatických podmínek vyčištění
kanálu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 365- 15662/17,
(uložen úkol číslo 22069).
RM na základě negativních stanovisek odborných útvarů nesouhlasí s pokácením 2 ks modřínu na pozemku p. p. č. 722/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 365 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Žádost SVJ Malecí 583 a 584 o projednání prorůstání kořenového systému stromu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 2/8 - Flash Příloha: RM 365 - 2/8 - Flash

Zástupce SVJ Malecí 583 a 584, p. P. B., žádá RM o nové projednání a řešení problému s prorůstáním kořenového
systému stromu do odpadní kanalizace u domu č. p. 584. Podrobnosti viz žádost + CD v příloze č. RM 365 - 2/8.
K rozhodnutí:
Projednat žádost p. P. B. a pomoci s problémem s prorůstáním kořenového systému stromu do odpadní kanalizace v
lokalitě Malecí. Schválit systémové řešení obměny dřevin v dané lokalitě.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 365 - 2/8.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ nechal radním kolovat uschlý kořen stromu, který byl doručen spolu se žádostí - odborníci se kloní k názoru, že
jde o kořen škumpy ocetné.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 365- 15663/17,
(uložen úkol číslo 22070).
RM bere na vědomí žádost p. P. B. (SVJ Malecí 583 a 584) ve věci prorůstání kořenového systému stromu do odpadní
kanalizace u domu č. p. 584. RM souhlasí se systémovým řešením obměny dřevin v dané lokalitě, tj. s pokácením 3 ks břízy
bělokoré a 1 ks vrby náhrobní na pozemku p. p. č. 619/13 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to za podmínky nové vhodné
výsadby stromů v dané lokalitě, zejména pak podél oplocení areálu sběrného dvora.
RM 365 Souhlasí.
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Čl 3

RM 365 - 13.2.2017

Rozvoj

13:45

OMM

3.1 Obnova objektů historické či architektonické hodnoty pro rok 2017 - dotace z rozpočtu města
Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/1 - Flash Příloha: RM 365 - 3/1 - Flash

Identifikace:

V listopadu 2016 byly ZM schváleny Zásady pro financování a poskytování dotace na obnovu objektů historické či
architektonické hodnoty. Žádost o dotaci na realizaci obnovy v roce 2017 bylo možné podávat do dne 31.01.217. Do
konce lhůty pro podávání žádosti byla předložena pouze jedna žádost. Žadatel p. M. M. podal žádost na akci
„Kompletní rekonstrukce uliční fasády“ objektu č. p. Žádost nesplnila podmínky "Zásad", neboť se jedná o zateplení
obvodového pláště, což je nezpůsobilý výdaj - viz článek 5, odst 2, kde je stanoveno, že zateplování je neuznatelným
nákladem. V čl. 3 je navíc uvedeno, že dotace je poskytována jako neinvestiční a prostředky nemohou být vynaloženy
na modernizaci či jiné práce investičního charakteru.
Zápis z posouzení Grantové komise + znění Zásad + Výňatek ze Zásad a stanovisko ORM viz příloha č. RM 365 - 3/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/schválit poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Zápis z komise + stanovisko ORM + výňatek ze Zásad - viz příloha č. RM 365 - 3/1.
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur dal k další úvaze to, zda má být skutečně zateplování fasády neuznatelným nákladem. Vedoucí OF
připomenul, že při zpracování podmínek čerpání se vycházelo z obdobných zásad jako platí pro dotace pro
památkově chráněné objekty nebo objekty v MPR.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 365- 15664/17,
(uložen úkol číslo 22071).
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí dotace na projekt „Kompletní rekonstrukce uliční fasády objektu č. p." z důvodu, že
žádost nevyhovuje podmínkám programu „Obnova objektů historické či architektonické hodnoty".
RM 365 Doporučuje ZM nesouhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Měřič rychlosti v ul. Nahořanská - podnět občana v rubrice dotazy a odpovědi
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/2 - Flash Příloha: RM 365 - 3/2 - Flash

V rubrice "Dotazy a odpovědi" na webových stránkách města Nové Město nad Metují byl položen znovu dotaz, kdy
bude cesta od Nahořan osazena kontrolním radarem - měřičem nejvyšší dovolené rychlosti v ul. Nahořanská. Tazatel
upozorňuje, že většina vozidel snižuje v lepším případě rychlost na 50 km/hod. až u samoobsluhy.
K rozhodnutí:
1) Vzít na vědomí, nebo 2) souhlasit, že v případě vzniklých úspor v průběhu letošního roku bude realizace ukazatele
rychlosti v ul. Nahořanská zařazena do rozpočtu města ještě v roce 2017, jako nová akce.
Odůvodnění:
ORM: Pro umístění informativního měřiče rychlosti v ul. Nahořanská bylo vybráno místo cca 45 m za vjezdem do
města od Nahořan, mezi dopravním značením „Obec“ a křižovatkou s ul. U Letiště. Místo bylo odsouhlaseno RM a na
umístění je vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR Dopravní inspektorát Náchod. Měřič je každoročně navrhován ke
schválení do rozpočtu města na příslušný rok. Vzhledem k tomu, že se dotazy na umístění ukazatele rychlosti v ul.
Nahořanská ze strany občanů neustále opakují, doporučujeme v případě vzniklých úspor v rozpočtu města v letošním
roce tento záměr realizovat. Vzhledem k tomu, že se v daném místě nenachází kabelizace veřejného osvětlení, bude
nutné dořešit připojení elektro. Odhad nákladů tedy činí cca 90-100 tis. Kč.
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní po krátké diskusi se přiklonili k variantě, která dává určitou možnost realizace již v letošním roce.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 365- 15665/17,
(uložen úkol číslo 22072).
RM ukládá ORM navrhnout, v případě vzniklých úspor v letošním roce, realizaci akce "Měřič rychlosti v ulici Nahořanská" ke
schválení do rozpočtu města ještě v roce 2017.
RM 365 Ukládá.
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RM 365 - 13.2.2017

3.3 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2017 příspěvky z rozpočtu města
Identifikace:
V listopadu 2016 předložilo město v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2017 (dále jen "Program") na Ministerstvo kultury ČR (dále jen "MK ČR") Anketní dotazník.
V rozpise státní finanční podpory Programu na rok 2017 byla městu stanovená kvóta 600 tis. Kč. Jedním ze tří
povinných finančních podílů při obnově kulturní památky je kromě prostředků z Programu, prostředků vlastníka také
příspěvek z rozpočtu města v min výši 10%. Od roku 2016 město na základě usnesení č. ZM 107-7253/15 poskytuje
jednotlivým vlastníkům kulturních památek příspěvek ve výši 15% z celkových nákladů. V roce 2017 budou
poskytovány příspěvky z rozpočtu města na obnovu těchto kulturních památek: 1) městské opevnění - hradba v č. p.,
vlastník pí O. V. (žadatel), p. D. V., pí M. Ch. na akci obnova - statické zajištění hradební zdi, 2) městské opevnění
viniční terasy s tarasními zdmi, vlastník pí P. D. (žadatel) na akci obnova podloží tarasní zdi, 3) bývalé úřednické
budovy č. p., vlastník p. J. M. B. D. (žadatel) na akci obnova komínových těles na budově č. p. V rozpočtu města pro
rok 2017 jsou schváleny příspěvky ve výši 500 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit povinný příspěvek pro jednotlivé vlastníky kulturních památek pro rok 2017 a zároveň doporučit
ZM vyhradit si pravomoc RM rozhodovat v případě Programu o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
do 50.000 Kč.
Odůvodnění:
Vyhrazení pravomoci pro ZM je z důvodu požadavku MK ČR, kdy povinnou přílohou k žádosti (souhrnnému přehledu)
je usnesení ZM o přiznání finančního podílu města.
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 365- 15666/17,
(uložen úkol číslo 22073).
RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, si vyhradit
pravomoc RM rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50.000 Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. RM doporučuje ZM schválit
povinný příspěvek z rozpočtu města v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 na obnovu kulturních památek: 1)
městské opevnění - hradba v č. p., žadatel pí O. V. na akci obnova - statické zajištění hradební zdi, ve výši 84.999 Kč, 2)
městské opevnění viniční terasy s tarasními zdmi, žadatel pí P. D. na akci obnova podloží tarasní zdi, ve výši 53.789 Kč 3)
bývalé úřednické budovy č. p., žadatel p. J. M. B. D. na akci obnova komínových těles na budově č. p., ve výši 13.871 Kč.
RM 365 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.4 Příkazní smlouva na zajištění komplexní administrace projektu „Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T. G.
Masaryka, Nové Město nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/4 - Flash Příloha: RM 365 - 3/4 - Flash

Identifikace:

Dne 02.01.2017 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj na základě předložených dokumentů k žádosti vydáno
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace na projekt byla přiznána v maximální výši 3.945.591,13 Kč. Tato výše je však
vypočítána z rozpočtu projektu, který byl předložen do žádosti. Skutečná výše dotace bude nižší, a to dle konečných
vysoutěžených částek. ORM předkládá RM v rámci tohoto projektu ke schválení příkazní smlouvu na komplexní
administraci projektu ve znění přílohy č. RM 365 - 3/4. V rámci poptávkového řízení byla vybrána firma DABONA
s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, s nabídkovou cenou 70.000 Kč bez DPH
(84.700 Kč vč. DPH). Předmětem smlouvy je projektové řízení, organizace a koordinace celého projektu po dobu jeho
realizace tak, aby byly dodrženy aktuálně platné podmínky programu od zahájení realizace po závěrečné
vyhodnocení projektu vůči poskytovateli dotace, tedy činnosti do konce roku 2018.
K rozhodnutí:
Schválit příkazní smlouvu na zajištění komplexní administrace projektu.
Odůvodnění:
Jedná se o technicky složitější projekt, u kterého můžou nastat v rámci realizace změny, které je vždy nutné řešit po
dotační stránce, proto doporučujeme externího administrátora se zkušenostmi se stavebními pracemi.
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann se dotázal, zda náklady na zajištění komplexní administrace projektu, jsou ve vazbě k dotaci
uznatelné? OMM - nejde o uznatelné náklady, ale jde o velkou investici a takto specializovaný dohled je proto namístě.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 365- 15667/17,
(uložen úkol číslo 22074).
RM schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění komplexní administrace projektu „Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T. G. Masaryka,
Nové Město nad Metují“ s firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, za
celkovou cenu 84.700 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 365 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 365 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Aktuální stav projektů ke dni 08.02.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/5 - Flash Příloha: RM 365 - 3/5 - Flash

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 365 - 3/5.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 08.02.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 365- 15668/17,
(uložen úkol číslo 22075).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 08.02.2017, ve znění přílohy č. RM 365 - 3/5.
RM 365 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.6 VŘ - Zpracování architektonicko-urbanistické studie a podání cenové nabídky na další stupně PD na
výstavbu terminálu Rychta
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/6 - Flash Příloha: RM 365 - 3/6 - Flash

Dne 30.11.2016 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na „Zpracování architektonicko - urbanistické studie
a podání cenové nabídky na další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta. Lhůta pro podání nabídek byla
31.01.2017, toho dne proběhlo i otvírání nabídek. Byla podána pouze jedna nabídka od firmy JOSTA s.r.o., Koubovka
897, 549 41 Červený Kostelec. Dne 03.02.2017 proběhlo posouzení a hodnocení této nabídky. Zasedla komise
složená ze zástupců města a architektů. Složení komise bylo následující: Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Martin
Prouza, Ing. Simona Vojnarová, Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Mgr. A. Pavel Rek, Ing. arch. Radek Novotný a Mgr. A. Vít
Lukas. Hodnotící komise souhlasí s přijetím předložené architektonicko-urbanistické studie a zakázku zadat tomuto
uchazeči s výhradou, že předložená architektonicko-urbanistická studie bude upravena dle doporučení, které byly
nadefinovány do protokolu o posouzení a hodnocení nabídek. Tyto připomínky a požadavky budou zaslány uchazeči,
termín dodání upravené studie byl stanoven na dne 03.03.2017. Podpis smlouvy o dílo s tímto uchazečem se
uskuteční až po předložení této upravené studie, kterou odsouhlasí hodnotící komise. Záměr města je na základě
zpracované projektové dokumentace podat na podzim roku 2017 žádost o dotaci na výstavbu uvedeného terminálu.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky vybrané firmě, schválit SOD.
Odůvodnění:
Byla podána 1 nabídka. V rozpočtu je na tuto akci schválen 1 mil. Kč.
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo vyjasněno, co všechno studie bude zahrnovat a v dané lokalitě řešit. MST informoval o jednání komise
a o tom, co bylo uloženo k dopracování a upřesnění.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 365- 15669/17,
(uložen úkol číslo 22076).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování architektonicko-urbanistické studie a podání cenové nabídky na
další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta“ firmě JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec, za nabídkovou
cenu 841.676 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou JOSTA
s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 365 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem v případě, že
předložená architektonicko-urbanistická studie bude upravena dle doporučení, které jsou nadefinovány v protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek a po odsouhlasení této upravené architektonicko-urbanistické studie hodnotící komisí.
RM 365 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 VŘ - Zpracování PD pro provedení staveb „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí“ a „Stavební
úpravy komunikace západní Zadomí“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/7 - Flash Příloha: RM 365 - 3/7 - Flash

Dne 08.02.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
Zpracování PD pro provedení staveb: „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí“ a „Stavební úpravy komunikace
západní Zadomí“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky vybrané firmě, schválit SOD.
Odůvodnění:
Byly doručeny 3 nabídky. V rozpočtu 2017 je na tuto akci schváleno 650 tis. Kč.
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 365- 15670/17,
(uložen úkol číslo 22077).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování PD pro provedení staveb: „Stavební úpravy komunikace jižní
Zadomí“ a „Stavební úpravy komunikace západní Zadomí“ firmě Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, za
nabídkovou cenu 169.400 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 365 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 365 Souhlasí.
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3.8 VŘ - Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují/3
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/8 - Flash Příloha: RM 365 - 3/8 - Flash

Dne 08.02.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
Zpracování PD pro provedení staveb: „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují/3".
Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky vybrané firmě, schválit SOD.
Odůvodnění:
Byly doručeny 3 nabídky. V rozpočtu 2017 je na tuto akci schváleno 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 365- 15671/17,
(uložen úkol číslo 22078).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují/3“ firmě
Tomáš Káva, Řešetova Lhota 83, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 158.119,82 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo
na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomáš Káva, Řešetova Lhota 83, 547 01 Náchod, ve znění přílohy
č. RM 365 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 365 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek - Územní studie veřejných prostranství
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení složení komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky
„Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují“. Navržené složení komise: členové - Ing.
Michal Beseda, MBA, Ing. Simona Vojnarová, pí Alena Čečetková, Mgr. Adam Balcar, Ing. Miloš Skalský a náhradníci
členů komise - p. Petr Hable, Ing. Libor Pozděna, Mgr. A. Vít Lukas, Ing. Simona Matoulková, Ing. Petr Mach.
K rozhodnutí:
Schválit složení komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Alena Čečetková referentka ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 365- 15672/17,
(uložen úkol číslo 22079).
RM schvaluje složení komise pro veřejnou zakázku „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad
Metují“. Navržení složení komise: členové - Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Simona Vojnarová, pí Alena Čečetková, Mgr.
Adam Balcar, Ing. Miloš Skalský a náhradníci členů komise - p. Petr Hable, Ing. Libor Pozděna, Mgr. A. Vít Lukas, Ing.
Simona Matoulková, Ing. Petr Mach.
RM 365 Schvaluje.
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3.10 Informace - infrastruktura Javůrky, komunikace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/10 - Flash Příloha: RM 365 - 3/10 - Flash

Dne 03.02.2017 se konalo jednání ke stavebnímu řízení na "Infrastrukturu Javůrky - komunikace část B", na kterém
ST předal stavebnímu úřadu písemné námitky města. K tomuto úkonu byl RM a ZM zaslán paní P. Z. dopis ze dne
06.02.2017 nazvaný: "Infrastruktura Javůrky, komunikace - informace". ORM předkládá tento dopis RM a ZM k
projednání. Podrobnosti viz příloha č. RM 365 - 3/10.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí nebo stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vyjádření oborného útvaru viz příloha č. RM 365 - 3/10.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o průběhu jednání - viz Protokol z jednání o vydání stavebního povolení. Vše podrobně prezentováno
na mapách. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 365- 15673/17,
(uložen úkol číslo 22080).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dopis paní P. Z. ze dne 06.02.2017, adresovaný mj. i ZM a nazvaný "Infrastruktura
Javůrky, komunikace - informace", kterým reaguje na jednání ze dne 03.02.2017, konané ke stavebnímu řízení na
"Infrastrukturu Javůrky - komunikace část B", na kterém ST předal stavebnímu úřadu písemné námitky města.
RM 365 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Zápis č. 11 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 24.01.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/11 - Flash Příloha: RM 365 - 3/11 - Flash

RM je předkládán zápis č. 11 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 24.01.2017.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 11 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: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 365- 15674/17,
(uložen úkol číslo 22081).
RM se seznámila se zápisem č. 11 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 24.01.2017 a bere tento zápis na
vědomí ve znění přílohy č. RM 365 - 3/11. RM ukládá OMM prověřit vlastníky dotčených pozemků navrhované trasy
cyklostezky Krčín - Spy a získat vyjádření OŽP k této variantě.

STIS

RM 365 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 365 - 13.2.2017

3.12 Ze ZM 117 - 7/2 - podnět zastupitele Ing. Hovorky - osvětlení Husovo náměstí
Identifikace:
Na základě podnětu Ing. Hovorky, který vznesl na zasedání ZM v prosinci 2016, bylo v PVO uloženo OMM zpracovat
ve spolupráci s ORM a ARCH návrh na umístění veřejného osvětlení na Husovo náměstí k morovému sloupu a
Nejsvětější Trojici, návrh projednat se ST a MST, pak požádat památkáře o schválení a předložit ke konečnému
rozhodnutí do RM.
Toto vše proběhlo a nyní je RM předložena souhrnná informace o výsledku. Závěr z jednání architektonická komise
NPÚ, ÚOP v Josefově: Komise považuje navržené doplnění VO za naprosto nevhodné a stávající osvětlení považuje
za dostatečné. Stávající řešení osvětlení je výsledkem dlouhodobého projednávání a konsensu všech zúčastněných
stran.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí a stanovení dalšího postupu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 365- 15675/17,
(uložen úkol číslo 22082).
RM bere na vědomí informace OMM o výsledku řešení podnětu zastupitele Ing. Hovorky, který se týkal umístění veřejného
osvětlení v ploše Husova náměstí. RM ukládá OMM zaslat tuto informaci všem zastupitelům.
RM 365 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Žádost o souhlas s přesahem stavby na pozemek města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 3/13 - Flash Příloha: RM 365 - 3/13 - Flash

Žadatelé, podíloví spoluvlastníci domu, p. Ing. M. M. (vlastní podíl o velikosti ¾) a p. Ing. R. M. (vlastní podíl o velikosti
¼), požádali o souhlas města s přesahem zateplení od výšky cca 2,78 m nad chodníkem o tloušťce cca 15 cm
uvedeného domu na pozemku stp. č. 330 v ul. Komenského, a to nad pozemek města p. p. č. 2034/7, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú.
Nové Město nad Metují. Důvodem žádosti je, že opravu vnější omítky domu vč. zateplení, které je z technickým
důvodů naprosto nezbytné, nelze jinak provést. Dotčená část pozemku p. p. č. 2034/7 by nepřešla do vlastnictví
žadatelů dle § 1087 OZ, protože je na něm chodník. Příloha č. 365 - 3/13.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s přesahem vnější omítky se zateplením nad chodník města.
Odůvodnění:
Dle OVRR, SPP není možné z technickým důvodů zachovat stávající vnější vzhled vnější omítky domu a jeho
zateplení lze provést pouze přidáním vnější stavební vrstvy o síle cca 150 mm od výšky 2,78 m nad povrch chodníku,
která přesáhne hranice pozemků stp. č. 330 v majetku žadatelů a p. p. č. 2034/7 v majetku města. K provedení
zateplení je třeba souhlas vlastníka dotčeného pozemku s přesahem stavby.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 365- 15676/17,
(uložen úkol číslo 22083).
RM souhlasí s přesahem opravené vnější omítky včetně zateplení domu nad pozemek města p. p. č. 2034/7, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. Nové
Město nad Metují, který je chodníkem s tím, že dotčená část pozemku se nestane vlastnictvím žadatelů.
RM 365 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
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3.14 Podnět zastupitele Ing. Hovorky - problém parkování ve městě - úpravy na náměstí Republiky předání informace
Identifikace:
Na ZM 117 Ing. Hovorka vznesl podnět ve věci problematického parkování v Novém Městě nad Metují, zejména na
dolním parkovišti za MěÚ a parkovišti u smuteční síně, která jsou stále plná. Z tohoto důvodu dal vedení města ke
zvážení, možnost zrušit na náměstí Republiky dvě autobusové zastávky ze stávajících třech a zrealizovat namísto
nich parkovací stání. ST přislíbil podnět řešit prostřednictvím RM s tím, že bude pak dána zpětná informace. Celou
záležitost podrobně prověřil Ing. Prouza a předložil ji do projednání na RM 364. Ta přijala toto usnesení: "RM bere na
vědomí ve znění přílohy č. RM 364 - 3/15 doporučující materiál zpracovaný radním Ing. Prouzou k možnostem rušení
autobusových zastávek na náměstí Republiky v souvislosti s možným navýšením kapacit míst pro parkování aut. RM
ukládá OMM využít zpracovaný materiál společně s ostatními podklady pro budoucí projektování podoby veřejných
prostranství ve městě, včetně řešení umístění autobusových zastávek a navýšení počtu parkovacích míst na náměstí
Republiky." Vzhledem k tomu, že šlo o oficiální podnět zastupitele, je třeba zajistit předání informace všem
zastupitelům.
K rozhodnutí:
Uložit předání informace zastupitelům o výsledku řešení podnětu Ing. Hovorky, a to v duchu projednání a usnesení k
bodu č. RM 364 - 3/15.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.

K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 365- 15677/17,
(uložen úkol číslo 22084).
RM ukládá OMM zaslat všem zastupitelům informaci o výsledku řešení podnětu zastupitele Ing. Hovorky, který se týkal
možnosti rušení autobusových zastávek na náměstí Republiky v souvislosti s možným navýšením kapacit míst pro parkování
aut.
RM 365 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 OV Spy - úkoly z RM 365 - přístřešek na autobusové zastávce
Identifikace:
Zápis ze 7. zasedání Osadního výboru Spy ze dne 24.01.2017 - viz příloha č. RM 365 - 7/2. K řešení v RM je
předložen tento podnět: V souvislosti s rekonstrukcí silnice Spy - Krčín budou také zbudovány nové autobusové
zastávky, a to v obou směrech. OV Spy se shodl na tom, že plánovaný přístřešek by měl být na zastávce směr Krčín.
Je třeba zadat úkol pro OMM.
K rozhodnutí:
Zadat úkol pro OMM ve smyslu podnětu OV Spy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

OMM celou věc stihl již prověřit s tím, že požadavku OV Spy bude možné vyhovět. Betonové desky pro umístění
přístřešků budou založeny v obou zastávkových zálivech. MST doplnil aktuálními informacemi o chystaných a
předpokládaných opravách silnic, které by se měly do budoucna realizovat a budou mít dopad na dopravu ve městě.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 365- 15678/17,
(uložen úkol číslo 22085).
RM bere na vědomí informace OMM k možnosti umístění krytého přístřešku na autobusové zastávce ve Spech, ve směru od
Dobrušky na Krčín, kdy v souvislosti s rekonstrukcí silnice Spy - Krčín mají být vybudovány nové autobusové zastávky v obou
směrech. RM konstatuje a souhlasí s tím, že umístění přístřešku je možné, protože betonové podkladní desky pro umístění
přístřešků jsou projektovány v obou nových zastávkových zálivech. RM ukládá OMM informovat OV Spy na jeho veřejném
zasedání dne 20.02.2017.
RM 365 Ukládá.

STIS

Stránka 28 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 4

RM 365 - 13.2.2017

Správa nemovitostí

15:00

OMM

4.1 Přehled dlouhodobých dluhů
Identifikace:

(Int.: OSN/538) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/1 - Flash Příloha: RM 365 - 4/1 - Flash

Přehled dlouhodobých dluhů - neplatiči podle roků - proti nájmům za sledované období do dne 31.12.2016
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý rok.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 365- 15679/17,
(uložen úkol číslo 22086).
RM bere na vědomí přehled dlouhodobých dluhů - neplatiči podle roků - proti nájmům za sledované období do dne
31.12.2016 ve znění přílohy č. RM 365 - 4/1.
RM 365 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.01.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/539) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/2 - Flash Příloha: RM 365 - 4/2 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.01.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 365- 15680/17,
(uložen úkol číslo 22087).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 31.01.2017 ve znění přílohy č. RM 365 - 4/2.
RM 365 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Dodatky ke Kupním smlouvám na teplo pro č. p. 6, č. p. 1145 a č. p. 44-47
Identifikace:

(Int.: OSN/540) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/3 - Flash Příloha: RM 365 - 4/3 - Flash

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 42/16 o dodávce a odběru tepelné energie pro č. p. 6 (radnice) a č. p.1145 (Dům s
pečovatelskou službou) a dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie pro č. p. 44-47
(bytový dům). Dodatky řeší kupní cenu za Gj pro rok 2017 a rozpis záloh pro rok 2017.
K rozhodnutí:
Schválit dodatky smluv.
Odůvodnění:
Jedná se o krok, kterým je každý rok stanovena cena tepelné energie pro předmětné objekty.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - jedná se o dodatky až ke konci letošního roku? OSN - ano. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 365- 15681/17,
(uložen úkol číslo 22088).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 42/16 a Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 34/15, které řeší kupní cenu a
zálohy za dodávky tepelné energie v č. p. 6, č. p.1145 a č.p. 44-47, vše ve znění přílohy č. RM 365 - 4/3. RM pověřuje ST
podpisem dodatků.
RM 365 Schvaluje.
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4.4 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
(Int.: OSN/541)

Identifikace:

Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují o inflační
koeficient 0,7 % ode dne 01.03.2017, což činí cca 14.200 Kč za kalendářní rok ze 31 nájemních smluv.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad
Metují o inflační koeficient.
Odůvodnění:
V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí, probíhá navýšení nájemného pro jednotlivé nebytové
prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým úřadem. Pro letošní rok se jedná o cca14.200 Kč za
kalendářní rok ze 31 nájemních smluv. K navyšování nájmu o inflační koeficient dochází pravidelně od roku 2004. V
roce 2015 a 2016 byl koeficient nízký a nájemné se nezvyšovalo. Vzhledem k tomu, že obsazenost nebytového fondu
klesá, přiklání se OSN spíše k navýšení smluv o inflační koeficient.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Debata radních o tom, zda zde zvýšit dle koeficientu, když u pozemků tak učiněno nebylo. Shoda panovala v tom, že i
zde bude dobré prověřit, jakou smluvní úpravou by bylo možné umožnit městu zvyšovat nájem podle inflace sečtené
za více let, tzn., že je to stejný úkol pro OSN, jako zazněl pro OMP (úkol byl zadán na PVO), takže i zde bude řešen v
rámci PVO.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 365- 15682/17,
(uložen úkol číslo 22089).
RM nesouhlasí se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města o inflační koeficient 0,7 %
pro rok 2017.
RM 365 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Žádost o pokácení stromu
Identifikace:

(Int.: OSN/542) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/5 - Flash Příloha: RM 365 - 4/5 - Flash

Žádost nájemníků domu č. p. 477-8, ul. Československé armády a majitelů šesti garáží u tohoto bytového domu o
pokácení stromu (smrk ztepilý), který se nachází na pozemku p. p. č. 2220 v k. ú. Nové Město nad Metují. Strom je dle
tvrzení žadatelů nevhodně vysazen a svým kořenovým systémem narušuje stavbu garáží (zdivo, izolace), dále mají
žadatelé obavu z pádu stromu.
K rozhodnutí:
Souhlasit s kácením stromu.
Odůvodnění:
Žádost o kácení předmětného stromu byla konzultováno s TS a OŽP. TS i OŽP souhlasí s pokácením stromu a
náhradní výsadbou. Jako důvod k souhlasu s kácením je uváděno nevhodné umístění stromu v těsné blízkosti objektu
garáží a obava ze statického selhání z důvodu mělkého kořenového systému těchto stromů.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 365- 15683/17,
(uložen úkol číslo 22090).
RM souhlasí s pokácení stromu 1 ks smrku ztepilého, který se nachází na pozemku p. p. č. 2220 v k. ú. Nové Město nad
Metují, a to z důvodu jeho nevhodného umístění. RM dále souhlasí s adekvátní náhradní výsadbou v této lokalitě a ukládá TS
tuto výsadbu provést.
RM 365 Ukládá.
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4.6 Žádost o prominutí části výpovědní lhůty
Identifikace:

(Int.: OSN/543) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/6 - Flash Příloha: RM 365 - 4/6 - Flash

Jedná se o žádost p. S. Š., nájemce bytu, v domě s pečovatelskou službou. Pan Š. žádá o prominutí části výpovědní
lhůty (měsíce březen a duben 2017), která se vztahuje na nájemní vztah bytu v tomto domě (smlouva na dobu
neurčitou). Pan Š. ukončil nájem bytu z důvodu stěhování se blíže k rodině v závislosti na zhoršení jeho zdravotního
stavu. Na jeho případ se nevztahuje usnesení č. RM 347-14770/16, o automatickém prominutí výpovědní lhůty.
Nájemce bytu se ukvapil a ode dne 01.02.20017 si sjednal nájem domě s pečovatelskou službou ve Vamberku.
Zkrácení výpovědní lhůty znamená ztrátu 754 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s prominutím části výpovědní lhůty.
Odůvodnění:
Po osobním jednání s p. Š. v kanceláři OSN je dle našeho názoru zřejmé, že p. Š. si zcela neuvědomil všechny
povinnosti plynoucí z uzavřené nájemní smlouvy, včetně nutnosti dodržení výpovědní lhůty. Vzhledem k tomu, že
žadatel pobírá pouze starobní důchod a jedná se o drobnou částku OSN doporučuje souhlasit. Žadatel navíc souhlasil
se zaplacením nájmu za 1/3 výpovědní lhůty, což poskytne čas Sociálně-rozmísťovací komisi znovu bytovou jednotku
obsadit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 365- 15684/17,
(uložen úkol číslo 22091).
RM souhlasí s prominutím části výpovědní lhůty související s nájmem bytu, p. S. Š. v rozsahu měsíců březen a duben 2017.
RM 365 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost nájemce o udělení souhlasu se stavebními úpravami bytu
Identifikace:

(Int.: OSN/544) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/7 - Flash Příloha: RM 365 - 4/7 - Flash

Žádost nájemce bytové jednotky, pí S. Ch. o udělení souhlasu se stavebními úpravami v předmětné bytové jednotce.
Stavební úpravy spočívají v provedení keramického obkladu a keramické dlažby v koupelně (detailně popsáno v
žádosti - viz příloha č. RM 365 - 4/7). Celkové náklady jsou předběžně stanoveny na 10.000 Kč. Stavební úpravy
budou provedeny na náklady žadatele.
K rozhodnutí:
Souhlasit s udělením souhlasu.
Odůvodnění:
Paní Ch. je dlouhodobý nájemce předmětné bytové jednotky. Dle názoru OSN jsou stavební úpravy popsané v žádosti
přiměřené a byt zhodnotí. OSN doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 365- 15685/17,
(uložen úkol číslo 22092).
RM souhlasí s udělením souhlasu se stavebními úpravami bytové jednotky, v bytovém domě - nájemce pí S. Ch., ve znění
přílohy č. RM 365 - 4/7 a ukládá OSN vystavit souhlas.
RM 365 Ukládá.
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4.8 VŘ - "Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2017"
Identifikace:

(Int.: OSN/545) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/8 - Flash Příloha: RM 365 - 4/8 - Flash

Dne 31.01.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 08.02.2017 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2017“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD č. 14./2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 450 tis. Kč. Smlouva o dílo je
připravena dle vzorové smlouvy schválené RM - viz usnesení č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura na další plánované větší opravy v areálu Pavlátovy louky, které budou v režii města. Požádal o
zpracování stručného přehledu na nadcházející 4 roky. Uloženo viz bod 4/12. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále.
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 365- 15686/17,
(uložen úkol číslo 22093).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2017“, uchazeči Petr Derda, Velehrádek 19,
Doubravice, IČO: 88163296, za nabídkovou cenu 326.555 Kč vč. DPH. V případě nezájmu ze strany prvního uchazeče RM
souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči W.H.A. systém s.r.o., Uničovská 52, Šumperk, IČO: 61945251, za
nabídkovou cenu 336.961 Kč vč. DPH, který se umístil na druhém místě. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 14/2017 na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Petr Derda, Velehrádek 19, Doubravice, IČO: 88163296, ve znění přílohy
č. RM 365 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 365 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 VŘ - "Zateplení nástavby bytového domu č. p. 483-4"
Identifikace:

(Int.: OSN/546) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/9 - Flash Příloha: RM 365 - 4/9 - Flash

Dne 31.01.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Zateplení nástavby
bytového domu č. p. 483-4“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD č. 7/2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 160 tis. Kč. Smlouva o dílo je
připravena dle vzorové smlouvy schválené RM - viz usnesení č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková vznesla dotaz na cenu bez a vč. DPH. Odpověděl p. Horvat, poté odsouhlaseno. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 365- 15687/17,
(uložen úkol číslo 22094).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení nástavby bytového domu čp. 483-4“, uchazeči Jiří Gargalík, Malecí 641,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 72806591, za nabídkovou cenu 134.605 Kč (uchazeč není plátce DPH). V případě
nezájmu ze strany prvního uchazeče RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01
Náchod, IČO: 04064739, za nabídkovou cenu 137.486 Kč vč. DPH, který se umístil na druhém místě. RM schvaluje Smlouvu
o dílo č. 7/2017 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Zednictví Jiří Gargalík, ve znění přílohy č. RM
365 - 4/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 365 Souhlasí.
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4.10 Pronájem bytové jednotky, č. p. 313
Identifikace:

(Int.: OSN/547) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/10 - Flash Příloha: RM 365 - 4/10 - Flash

Pronájem bytové jednotky 2+1, č. 1, ul. Rašínova, č. p. 313, organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73
Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.04.2017 do dne 01.04.2018, za 62
Kč/m2/měsíc Organizace Domov Dědina nyní užívá ve stejném objektu byt v přízemí, kde poskytuje chráněné bydlení
klientům s lehkým mentálním postižením. Pronájmem této bytové jednotky dojde k rozšíření této služby. Domov
Dědina eviduje taká žádosti klientů z Nového Města nad Metují. Tito klienti budou upřednostněni. Organizace Domov
Dědina předplatí nájemné na uvedené období dopředu - částka 43.608 Kč (holé nájemné), bytová jednotka projde
rekonstrukcí. Přidělení této bytové jednotky organizaci Domov Dědina doporučila Bytová komise na svém zasedání
dne 12.10.2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem bytové jednotky.
Odůvodnění:
OSN předkládá tento bod z důvodu nestandardního přidělení bytové jednotky, mimo režim Bytové komise. Bytová
komise na svém zasedání dne 12.10.2016 doporučila přidělení této bytové jednotky organizaci Domov Dědina.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 365- 15688/17,
(uložen úkol číslo 22095).
RM souhlasí s pronájmem bytové jednotky 2+1, č. 1, ul. Rašínova, č. p. 313, organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 517
73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.04.2017 do dne 01.04.2018, za 62
Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit nájemní smlouvu.
RM 365 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.11 Žádost o souhlas s úpravami v bytě, b.j. C.
Identifikace:

(Int.: OSN/548) Zdroj. dokum.: RM 365 - 4/11 - Flash Příloha: RM 365 - 4/11 - Flash

Jedná se o žádost nájemce městského bytu, paní A. C., za kterou jedná v zastoupení vnuk, p. J. P. Žádost řeší
udělení souhlasu s rekonstrukcí koupelny, která spočívá především ve výměně vany za sprchový kout. Tato výměna
je prováděna především z důvodu zdravotního stavu nájemce bytové jednotky pí C. Spolu s touto výměnou budou
provedeny další práce, které povedou ke komplexní rekonstrukci koupelny (elektroinstalace, rozvody vody a
kanalizace, apod.) Náklady na rekonstrukci jsou rozděleny mezi nájemníka a pronajímatele. Náklady vynaložené
nájemníkem 79.631 Kč, náklady vynaložená pronajímatelem (městem) 29.266 Kč. Úhradu nákladů ze strany města
OSN provede z rozpočtu na údržbu - položka „rekonstrukce uvolněných bytových jednotek“.
K rozhodnutí:
Souhlasit s udělením souhlasu.
Odůvodnění:
Paní C. je dlouhodobý nájemce předmětné bytové jednotky. Vzhledem k tomu, že se jedná o adaptaci bytové jednotky
z důvodu přizpůsobení se zdravotnímu stavu nájemníka, jsou dle názoru OSN stavební úpravy popsané v žádosti
přiměřené a byt zhodnotí. Další výhodou je vynaložení poměrně nízkých nákladů ze strany města k získání komplexní
opravené koupelny. OSN spolu s touto rekonstrukcí opraví rozvody el. instalace, vody a kanalizace. OSN doporučuje
souhlasit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 365- 15689/17,
(uložen úkol číslo 22096).
RM souhlasí s udělením souhlasu se stavebními úpravami bytové jednotky, v bytovém domě - nájemce pí A. C., ve znění
přílohy č. RM 365 - 4/11, a ukládá OSN vystavit souhlas.
RM 365 Ukládá.
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4.12 LDT Pavlátova louka - výhled investičních potřeb
Identifikace:
Viz bod 4/8 dotaz Ing. Maura na další plánované větší opravy v areálu Pavlátovy louky, které budou v režii města. Ing.
Maur požádal vedoucího OSN o zpracování stručného přehledu na nadcházející 4 roky.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města
K Čl. 4. 12 USNESENÍ č. RM 365- 15690/17
RM ukládá OMM zpracovat pro areál LDT Pavlátova louka, který je ve vlastnictví města, výčet potřebných zásadnějších akcí v
oblasti oprav, údržby a investic, které bude nutno v areálu provést v režii města, a to v nejbližších 4 letech, tj. v období 2018 2021.
RM 365 Ukládá.
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Čl 5

RM 365 - 13.2.2017

Školství, kultura a sport

15:20

OSKS

5.1 Zápis č. 7 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 365 - 5/1 - Flash Příloha: RM 365 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Dne 02.02.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednala a schválila návrh na vyhodnocení
sportovců města za rok 2016 a doporučuje RM tento návrh schválit - zařazeno jako samostatný bod č. RM 365 - 5/1.
KSPORT projednala návrh na definici člena sportovního klubu a s tímto návrhem souhlasí. V souladu s touto definicí
budou jednotlivé sportovní kluby vykazovat počet svých členů do tabulek pro výpočet dotace na rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 7 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

ST informoval o svém vystoupení na komisi a o reakci předsedy komise na opakované upozornění, že by bylo
vhodné, aby byl zástupce města zván na valné hromady jednotlivých klubů. Město je významným přispívatelem na
provoz i činnost sportovních klubů, a proto by účast pověřeného zástupce města na valných hromadách měla být
samozřejmostí, mj. je to signál a důkaz o tom, že se "hraje s čistými kartami". Ing. Maur, MBA, přiznal, že ho reakce
předsedy komise zaskočila, je potom otázkou, zda umožnění účasti pověřeného zástupce města na valných
hromadách (výročních zasedáních), nedat jako podmínku pro možnost ucházet se o finanční příspěvek města na
činnost sportovních klubů a provoz sportovišť. Po delší diskusi pak radní formulovali dovětek k usnesení: "RM
vyjadřuje znepokojení nad problematickým postojem předsedy sportovní komise, p. Libora Šnajdra, který je zároveň
předsedou Sportovního klubu Nové Město nad Metují, a to k požadavku města Nové Město nad Metují k zvaní
zástupců města k účasti na valných hromadách. Vzhledem k tomu, že město je významným přispívatelem na provoz i
činnost sportovních klubů, považuje RM umožnění účasti pověřeného zástupce města na jednotlivých valných
hromadách klubů za samozřejmost a zároveň důkaz toho, že se "hraje s čistými kartami". Upravené znění usnesení
bylo všemi hlasy přítomných radních odsouhlaseno - tj. 6 pro.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 365- 15691/17,
(uložen úkol číslo 22097).
RM se seznámila se zápisem č. 7 z jednání Komise sportovní ze dne 02.02.2017 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 365 - 5/1. RM vyjadřuje znepokojení nad problematickým postojem předsedy sportovní komise p. Libora
Šnajdra, který je zároveň předsedou Sportovního klubu Nové Město nad Metují, a to k požadavku města Nové Město nad
Metují k zvaní zástupců města k účasti na valných hromadách. Vzhledem k tomu, že město je významným přispívatelem na
provoz i činnost sportovních klubů, považuje RM umožnění účasti pověřeného zástupce města na jednotlivých valných
hromadách klubů za samozřejmost a zároveň důkaz toho, že se "hraje s čistými kartami".
RM 365 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2016 - podnět KSPORT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 5/2 - Flash Příloha: RM 365 - 5/2 - Flash

Dne 02.02.2017 se sešla ke svému jednání sportovní komise. KSPORT projednala návrh na vyhodnocení sportovců
Nového Města nad Metují za rok 2016 a předkládá ho RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Schválit návrh sportovní komise na vyhodnocení sportovců za rok 2016.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Krátká diskuse k návrhu na doplnění oceněných - mažoretky + jeden atlet - schváleno dle upravené přílohy.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 365- 15692/17,
(uložen úkol číslo 22098).
RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok 2016
ve znění upravené přílohy č. RM 365 - 5/2. RM dále schvaluje finanční odměny pro vyhodnocené sportovce formou daru ve
výši dle znění přílohy č. RM 365 - 5/2. RM ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců
za rok 2016.
RM 365 Ukládá.
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5.3 Informace o získání dotace - MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 365 - 5/3 - Flash Příloha: RM 365 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Ředitelka MSSS Oáza Nové Město nad Metují informuje RM o získání dotace z rozpočtu MPSV, které přerozděluje
KHK. Celkem MSSS Oáza získalo 6.272 tis. Kč, z toho 456 tis. Kč na provoz Centra denních služeb, 461 tis. Kč na
Odlehčovací službu, 4.112 tis. Kč na Domov pro seniory, 1.243 tis. Kč na Pečovatelskou službu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o získání dotace.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Krátká diskuse k tomu, jaký vliv budou mít dotace na celkový rozpočet MSSS Oáza.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 365- 15693/17,
(uložen úkol číslo 22099).
RM se seznámila s informací ředitelky Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují o získání dotace
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové částce 6.272 tis. Kč, z toho 456 tis. Kč na provoz Centra denních
služeb, 461 tis. Kč na Odlehčovací službu, 4.112 tis. Kč na Domov pro seniory, 1.243 tis. Kč na Pečovatelskou službu. RM
děkuje vedení příspěvkové organizace za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 365 Děkuje.
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Finance

15:35

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2017
Zdroj. dokum.: RM 365 - 6/1 - Flash Příloha: RM 365 - 6/1 - Flash

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 117-7514/16 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2017 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Informace o úpravě rozpočtu 2017
Identifikace:
Dne 30. 12. 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě. Mimo další změny byla schválena úprava, která se dotýká i rozpočtu města na rok 2017.
Stávající schválené příjmové položky 1351 - odvod z loterií a jiných podobných her a 1355 - odvod z výherních
hracích přístrojů byly z důvodu schválení nového zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č.
298/2016 Sb., zrušeny a nahrazeny novými položkami 1382 - zrušený odvod z loterií a podobných her a 1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů. Obsahová náplň těchto položek zůstává stejná jako u položek
schválených.
K rozhodnutí:
Informace pro ZM o změně schváleného rozpočtu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že rozpočet 2017 by měl být do účetnictví napořizován ve schválené podobě, ale technicky to již
není možné, nelze danou situaci řešit schválením rozpočtového opatření. Po dohodě s auditorkou bylo informování
ZM o provedené úpravě v pořízeném rozpočtu zvoleno jako nejvhodnější řešení této zákonné změny.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 365- 15694/17,
(uložen úkol číslo 22100).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o změně rozpočtové skladby a provedení technické změny schváleného
rozpočtu na rok 2017.
RM 365 Doporučuje ZM souhlasit.
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6.3 Rozpočtové opatření - zřízení § 2292 - dopravní obslužnost
Identifikace:
Vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ode dne 01.01.2017
obsahuje nový paragraf rozpočtu § 2292 - dopravní obslužnost, na který jsou účtovány výdaje na dopravní obslužnost
veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou dle zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Vzhledem k tomu, že tento výdaj je ve schváleném
rozpočtu dosud zahrnut v rámci § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy, který se neruší, je možné schválit navržené
RO.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 365- 15695/17,
(uložen úkol číslo 22101).
RM doporučuje ZM schválit RO - přesun částky 210 tis. Kč z § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy z položky veřejná
služba zajištění dopravní obslužnosti na nově zřízený § 2292 - dopravní obslužnost.
RM 365 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Žádost o finanční podporu - Junák
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 6/4 - Flash Příloha: RM 365 - 6/4 - Flash

Vedoucí skautského střediska ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., žádá RM o finanční podporu při rekonstrukci
střešního pláště klubovny "Vodárna". Celková částka rekonstrukce je cca 300 tis. Kč, dotace z programu
Královéhradeckého kraje pokryje max. 100 tis. Kč. Skautské středisko se snaží získat finanční prostředky i od dalších
partnerů. Vzhledem k přínosu skautského střediska pro Nové Město nad Metují žádá vedoucí skautského střediska
ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši investice nepokryté jinými dotacemi a
dary.
K rozhodnutí:
Projednat žádost vedoucího skautského střediska ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., o finanční podporu při
rekonstrukci střešního pláště klubovny "Vodárna".
Odůvodnění:
OF: Poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč je v kompetenci ZM. Vzhledem k tomu, že v současnosti není přesně známa
požadovaná částka dotace, doporučuji žádost posuzovat až po předložení podkladů, které budou obsahovat
informace o dalších zdrojích financování. Z důvodu výše požadované částky doporučuji posuzovat mimo režim
"běžných" žádostí s tím, že poskytnutá částka by byla řešena schválením rozpočtového opatření. Jako zdroj
financování bude možné použít nevyčerpanou položku na opravu objektů historické a architektonické hodnoty.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 365- 15696/17,
(uložen úkol číslo 22102).
RM projednala žádost vedoucího Junáku - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., o finanční podporu. RM
ukládá OF předložit RM žádost k novému projednání po obdržení informací o způsobu financování rekonstrukce střešního
pláště klubovny "Vodárna" č. p. 185.
RM 365 Ukládá.
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6.5 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 365 - 6/5 - Flash Příloha: RM 365 - 6/5 - Flash

Identifikace:

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 365 - 6/5.
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. 5 USNESENÍ č. RM 365- 15697/17,
(uložen úkol číslo 22103).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb, MŠ Na Františku a DDM
Stonožka ve znění přílohy č. RM 365 - 6/5.
RM 365 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 OV Spy - úkoly z RM 365 - koeficient daně z nemovitostí
Identifikace:
Zápis ze 7. zasedání Osadního výboru Spy ze dne 24.01.2017 (viz příloha č. RM 365 - 7/2). OV Spy navrhuje RM
změnit koeficient daně z nemovitostí v katastru obce Spy, která byla cca před 6 lety, dle jejich názoru, neadekvátně
zvýšena na 2 a je tudíž stejná jako v Novém Městě nad Metují. Při tom dostupnost obce, infrastruktura, její minimální
napojení na město tomu neodpovídají. Pro porovnání k. ú. kolem Náchoda, která jsou v podobné situaci a někdy i
lepší, mají koeficient 1,4 (Bražec, Malé Poříčí, Lipí, Pavlišov). Některé obce v blízkosti Hradce Králové dokonce
údajně nepřevyšují koeficient 1. Z toho důvodu navrhují RM snížit zdejší koeficient ze 2 minimálně na 1,4.
K rozhodnutí:
Projednat podnět OV Spy a stanovit další postup.
Odůvodnění:
O koeficientu může rozhodovat pouze ZM.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Po diskusi se radní shodli, že OF předloží stanovisko, a to včetně tabulky s přehledem variant plateb daně a s
informací o tom, jak byly nastaveny koeficienty před tím, než byl stanoven koeficient jednotný. O podnětu by pak mělo
definitivně rozhodnout ZM. Co se časového plnění týče, tak změna koeficientů je třeba daňovému úřadu nahlásit na
podzim.
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 365- 15698/17,
(uložen úkol číslo 22104).
RM ukládá OF připravit stanovisko k podnětu OV Spy, který navrhuje RM změnit koeficient daně z nemovitostí v katastru
obce Spy, a to ze stávajícího koeficientu 2,00 na minimálně 1,4. Stanovisko předložit do RM včetně tabulky s přehledem
variant plateb daně a s informací o tom, jak byly nastaveny koeficienty před tím, než byl stanoven koeficient jednotný.
RM 365 Ukládá.
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Různé

15:50

7.1 Dvě doručené reakce občanů na výzvu MěÚ ve věci volby přísedících u Okresního soudu v Náchodě
Zdroj. dokum.: RM 365 - 7/1 - Flash Příloha: RM 365 - 7/1 - Flash

Identifikace:

MěÚ Nové Město nad Metují zveřejnil dne 04.01.2017 výzvu týkající se volby přísedících u Okresního soudu v
Náchodě, na kterou reagovali dva občané Nového Města nad Metují. Doručené reakce zájemců o funkci přísedících u
Okresního soudu v Náchodě + žádost Okresního soudu v Náchodě o spolupráci při získání přísedících u soudu ze
dne 25.11.2016 + výňatek zákona č. 6/2002 Sb. - viz příloha č. RM 365 - 7/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM zvolit nové přísedící Okresního soudu v Náchodě.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 365- 15699/17,
(uložen úkol číslo 22105).
RM bere na vědomí doručenou reakci paní K. B. a pana Ing. A. V., CSc., ve věci volby přísedících u Okresního soudu v
Náchodě. RM doporučuje ZM zvolit oba zájemce jako nové přísedící Okresního soudu v Náchodě.
RM 365 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis č. 7 OV Spy ze dne 24.01.2017
Zdroj. dokum.: RM 365 - 7/2 - Flash Příloha: RM 365 - 7/2 - Flash

Identifikace:

Zápis ze 7. zasedání Osadního výboru Spy ze dne 24.01.2017 - viz příloha č. RM 365 - 7/2. Jednotlivé úkoly z RM viz
bod 3/15 a 6/6.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Spy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 365- 15700/17,
(uložen úkol číslo 22106).
RM bere na vědomí Zápis č. 7 OV Spy ze dne 24.01.2017 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
RM 365 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Nominace zástupců města do pracovní skupiny "Obce a města" při Regionální stálé konferenci KHK
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 7/3 - Flash Příloha: RM 365 - 7/3 - Flash

Na základě žádosti hejtmana Královéhradeckého kraje, pana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph. D., byli do pracovní skupiny
"Obce a města" při Regionální stálé konferenci KHK po projednání s vedením města nominování: ST - p. Petr Hable a
MST - Ing. Michal Beseda, MBA, jako jeho zástupce. Nominace byla ze strany CIRI potvrzena dne 06.02.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 365- 15701/17,
(uložen úkol číslo 22107).
RM bere na vědomí nominaci ST - p. Petra Hableho a MST - Ing. Michala Besedy, MBA, jako jeho zástupce, do pracovní
skupiny "Obce a města" při Regionální stálé konferenci KHK.
RM 365 Bere na vědomí.
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7.4 Zápis č. 2B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 01.02.2017
Zdroj. dokum.: RM 365 - 7/4 - Flash Příloha: RM 365 - 7/4 - Flash

Identifikace:

RM je předložen zápis č. 2B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 01.02.2017 ve znění přílohy č. RM 365 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení jednoho místa na domově pro seniory.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 365- 15702/17,
(uložen úkol číslo 22108).
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v domově pro seniory ve znění zápisu v příloze č. RM 365 - 7/4.
RM 365 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Podnět na článek p. Č. Č. do NZ + návrh na realizaci a odhalení pamětní desky
Zdroj. dokum.: RM 365 - 7/5 - Flash Příloha: RM 365 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Na redakci Novoměstského zpravodaje se obrátil p. Č. Č., mj. s připomínkou a návrhem na realizaci a odhalení
pamětní desky legionáře Františka Fišera v roce 2018. Podrobnosti viz příloha č. RM 365 - 7/5.
K rozhodnutí:
Projednat dopis p. Č. Č. a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Stanovisko OŠKS: Podnět p. Č. Č. na umístění pamětní desky legionáře Františka Fišera byl projednán v KKULT dne
22.04.2013. KKULT doporučila zařadit p. Františka Fišera mezi osobnosti, kterým by v budoucnosti mohla být
odhalena pamětní deska. Doporučujeme tento podnět zařadit do příštího jednání KKULT. Rok 2018 by byl vhodným
termínem pro odhalení pamětní desky p. Františka Fišera.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - požádal o informaci, z jakých podkladů p. Č. vychází. Ing. Prouza reagoval a vysvětlil. Bude se tím
opět zabývat KKULT tak, aby bylo rozhodováno o případném odhalení desky v roce 2018.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 365- 15703/17,
(uložen úkol číslo 22109).
RM ve znění přílohy č. RM 365 - 7/5 projednala dopis p. Č. Č., ve kterém navrhuje realizaci a odhalení pamětní desky
legionáře Františka Fišera v roce 2018. RM postupuje tento návrh do nejbližšího jednání KKULT.
RM 365 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zpráva o stížnostech řešených v roce 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 365 - 7/6 - Flash Příloha: RM 365 - 7/6 - Flash

Zpráva o stížnostech řešených v roce 2016. Právnička úřadu předkládá RM na vědomí souhrnnou Zprávu os
tížnostech občanů v roce 2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zprávu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 365- 15704/17,
(uložen úkol číslo 22110).
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech řešených v roce 2016 ve znění přílohy č. RM 365 - 7/6.
RM 365 Bere na vědomí.
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7.7 Podnět radního Ing. Petra Neumanna ve věci přechodu pro chodce na křižovatce ulic Sokolská a
Československé armády
Identifikace:
Radní pan Ing. Petr Neumann vznesl podnět ve věci vyřešení bezpečného přecházení chodců na křižovatce ulic
Sokolská, Přibyslavská a Československé armády.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Neumann - má informace, že zde téměř došlo ke sražení dítěte, a proto se ptá, zda by nebylo možné přece jen
zde provést nějaké úpravy, které by bezpečnost chodců zvýšili. ST i TAJ informovali o několika marných pokusech
zde nějaké smysluplné umístění přechodů realizovat. ST připomněl, že proto byla pozornost věnována dobrému
vodorovnému značení hranic jednotlivých silnic ústících do křižovatky. Přechody, pokud budou umístěny dle
technických předpisů a povolení, nebudou děti, bohužel, využívat, nadále budou přecházet tou nejkratší cestou.
Přesto byl zadán úkol pro OMM - prověřit, zda by se přece jen nenalezlo lepší řešení, než je zde nyní.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 365- 15705/17,
(uložen úkol číslo 22111).
RM ukládá OMM prověřit možnost smysluplného a efektivního umístění přechodu pro chodce na křižovatku ulic Sokolská,
Přibyslavská a Československé armády.
RM 365 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 365:

15:37

Příští porada bude: RM 366, 27.2.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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