Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 360
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 360 (ve volebním období 54. zasedání) ze dne: 21.11.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 360 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Miluše Šulcová

12 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
Eva Rousková
2
Hana Kavková
3
Lenka Benešová

4

Marcela Šanovcová

Pozice
starosta (Město)
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
města)

ředitelka „MŠ Rašínova“
ředitelka „MŠ Na Františku“
zástupkyně ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“,
pracoviště „MŠ Krčín“
zástupkyně ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“,
pracoviště „MŠ Vrchoviny“

Příchod Přerušení Odchod
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
14:15
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:06
14:01

Účast
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

14:02

14:57

Částečná

15:00

16:04

Částečná

13:06
13:06
13:06

13:35
13:35
13:35

Částečná
Částečná
Částečná

13:06

13:35

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 360 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 360
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 360 (ve volebním období 54. zasedání) ze dne: 21.11.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 360 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Miluše Šulcová

12 Ing. Simona Vojnarová
Hosté:
1
Eva Rousková
2
Hana Kavková
3
Lenka Benešová
Marcela Šanovcová

4

Pozice
starosta (Město)
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
města)
ředitelka „MŠ Rašínova“
ředitelka „MŠ Na Františku“
zástupkyně ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“,
pracoviště „MŠ Krčín“
zástupkyně ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“,
pracoviště „MŠ Vrchoviny“

Příchod Přerušení Odchod
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
14:15
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:00
17:07
13:06
14:01

Účast
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

14:02

14:57

Částečná

15:00

16:04

Částečná

13:06
13:06
13:06

13:35
13:35
13:35

Částečná
Částečná
Částečná

13:06

13:35

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 360 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 359) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 359 ze dne 7.11.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 360
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 304- 12881/14

Věc : Ze zápisu OV Spy č. 14 ze dne 08.09.2014 - Cyklostezka Krčín - Spy

19 018 Vznik úkolu: 29.9.2014

Termín :

13.3.2017

OMM Odbor majetku města,
21.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

Garant :

MST

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

RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká
Cyklostezky Krčín – Spy. RM ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu
návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky
pozemků.
Žádáme o prodloužení termínu. ÚZSVM se zatím nepodařilo z nabývacích titulů KP Náchod ani z
oddělení zemských desek KÚ Praha doložit listinu jednoznačně svědčící o vlastnictví ČR k
pozemku p. p. č. 574/2 v k. ú. Spy. Mohlo by se jednat o veřejný statek, ale pozemek není
vedený v pasportu místních komunikací, nebo o příslušenství k novoměstskému panství Bartoňů.
ÚZSVM v prověřování pokračuje. Znovu byl požádán předseda OV Spy, aby oslovil vlastníka
pana R., který na začátku dal nesouhlas s vedením cyklostezky přes jeho pozemek.

Závěr: schválen nový termín: 13.3.2017 z důvodu: viz hlášení.

RM 310- 13122/14

Věc : Areál bývalých kasáren - koncepce - dotace pro možné investice

19 283 Vznik úkolu: 22.12.2014

Termín :

19.6.2017

OMM Odbor majetku města,
21.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.11.2016 Plnění:

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM vyhledávat dotační množnosti ve smyslu studie možné zástavby v areálu
bývalých kasáren, konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.
Nově RM 358 a ZM 116 projednalo a vzalo na vědomí návrh na využití hlavní budovy v areálu
kasáren vč. ekonomických souvislostí. Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Dotace jsou průběžně sledovány, nebyl vypsán
žádný vhodný titul..
RM 333- 14126/15

Věc : Výjezd RM

20 479 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

19.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Tyc
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM na základě stížnosti občanů z Malecí a dále ve smyslu návrhů vycházejících ze studie
"Doprava v klidu", ukládá OMM zahájit proces vedoucí ke zjednosměrnění komunikací v části
ulic Malecí a Družstevní.
Pro zjednosměrnění komunikace ulice Družstevní je vydáno opatření obecné povahy, které
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích. Je objednána dodávka i montáž
tohoto značení u fy Dopravní značení Náchod s.r.o., která v nejbližší době provede samotnou
realizaci. Termín plnění fa přislíbila do konce listopadu 2016.

Závěr: schválen nový termín: 19.12.2016 z důvodu: Všechna potřebná povolení jsou zajištěna, DZ je
objednáno, realizace proběhne do konce listopadu 2016..
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Tisk: 24.11.2016

RM 349- 14812/16

Věc : Směna pozemků z majetku města v lokalita U Studýnek

21 266 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé na pozemky p.
p. č. 2098/2, p. p. č. 1016 a na část pozemku p. p. č. 1017 o výměře cca 220 m2, k. ú. Nové
Město nad Metují a zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku p. p. č. 1017, viz příloha č.
RM 349 - 2/6: snímek mapy doplněný. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
uhradí město Nové Město nad Metují a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí
žadatelka.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 16.1.2017 z důvodu: Zatím znalec posudek nevypracoval. Šetření se
znalcem na místě se konalo 10.8.2016. Znalec je velmi zaneprázdněný. Urgujeme opakovaně. Na
základě této nečinnosti a opětovných urgencí jsme znalce vyřadili ze seznamu losovaných znalců..
RM 349- 14827/16

Věc : Podání pí Z. st. ve věci parkování

21 279 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí sdělení pí Z. st. doručené dne 19.05.2016 a
odpověď ST na toto sdělení ze dne 24.05.2016, vše ve znění přílohy č. RM 349 - 2/22. RM
ukládá OMM umístit na komunikaci na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují
dopravní značku zákaz státní.
DZ je umístěno - splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15090/16

Věc : Hřiště a sportoviště v Krčíně - výsledky ankety

21 553 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.11.2016 Plnění:

RM děkuje paní R. E. za organizaci ankety "Hřiště a sportoviště v Krčíně" a za zpracovanou
zprávu s výsledky. RM ukládá OMM zařadit položku "Dětské hřiště v Krčíně" do zásobníku
investičních akcí města, ze kterého zastupitelé města každoročně, při tvorbě rozpočtu, vybírají
akce k realizaci. RM dále ukládá OMM jednat o možnosti získání pozemku p. p. č. 643/16 pro
tuto investici.
Do rozpočtu 2017 byla vložena částka na zpracování PD - hřiště na pozemku p. p. č. 643/16 pro
tuto investici. Tato PD bude přílohou (jedná se o podmínku) žádosti o převedení tohoto pozemku
do vlastnictví města.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Probíhají přípravné práce, které by měly vést k
získání pozemku..

RM 355- 15133/16

Věc : Podnět pí G. P. ze dne 15.08.2016

21 589 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM souhlasí se zpracováním hydrogeologického posudku na území dotčeném stavbou
komunikace v areálu bývalých kasáren a ukládá OMM zadat jeho zpracování. RM schvaluje
rozpočtové opatření - přesun 15 tis. Kč z org. 1708 Autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice
stávajícího) (§ 2221) na org. 1696 Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD (§ 2212).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 24.11.2016

RM 356- 15178/16

Věc : Žádost SVJ Malecí 530-531 o pomoc při řešení hromosvodů ze dne 14.09.2016

21 638 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

TS Technické služby,
21.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

21.11.2016

Garant :

ST

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

RM projednala a bere na vědomí žádost Výboru SVJ Malecí 530-531 a ukládá TS poskytnout ze
skladových zásob TS, v případě žádosti SVJ, starší nepoškozené dlaždice na výměnu s tím, že
si tuto výměnu provede SVJ svépomocí.
Na základě slov předsedy SVJ Malecí 530-531 zřejmě původně plánované práce nebudou v
letošním roce 2016 realizovat. Pokud se obrátí na vedoucího TS v příštím roce 2017, dlažbu je
připraven žadatelům poskytnout.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
RM 356- 15182/16

Věc : Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

21 642 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM souhlasí s pokácením 6 ks třešně pilovité (sakura) na pozemku p. p. č. 2063 v k. ú. Nové
Město nad Metují v souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v
části ul. 28. října, Nové Město nad Metují". RM ukládá TS zajistit náhradní výsadbu - 6 ks třešně
pilovité (sakura).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15215/16

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova

21 727 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM uzavřít smlouvu, dle předloženého návrhu v příloze č. RM 357 - 2/2, o výpůjčce
částí pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 o celkové výměře 275 m2, všechny pozemky druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, s těmito zájemci: J. F. a J. F.; H. F.; B. J.;
H. G.; M. T.; I. K.; V. O. a M. O.; V. D.; J. P. a L. P. a za těchto podmínek: výpůjčka ode dne
01.11.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pozemky nebudou sloužit ke
skladování kompostu, různých materiálů, dřeva, odpadu a sudů, na pozemky nelze umísťovat
stavby (včetně přístřešku), ohniště, vysazovat dřeviny a keře, provádět terénní a jiné úpravy,
pozemky budou přístupné pro údržbu garáží, po ukončení smlouvy budou pozemky vyklizeny,
zarovnány a budou odstraněny veškeré úpravy pokud nebude dohodnuto jinak.
Žádost o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 16.1.2017 z důvodu: Žadatelé podali nesouhlasné stanovisko ke
smlouvě o výpůjčce. ST nabídl žadatelům schůzku na místě. Žadatelé si vyžádali delší čas na
projednání přípravy na schůzku..

RM 357- 15251/16

Věc : Vyřazení majetku

21 751 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
21.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.11.2016 Plnění:

15.11.2016

Garant :

TAJ

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města ve znění přílohy č. RM 357 - 6/1.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 24.11.2016

RM 357- 15266/16

Věc : Informace radního Ing. Prouzy - projekt Na kole dětem

21 758 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
21.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

5.12.2016

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí informace o pracovním setkání k zapojení DS OHP do projektu Na kole
dětem 2017 a dále také Závěrečnou zprávu Na kole dětem 2016, ve znění přílohy č. RM 357 7/14. RM souhlasí se zapojením se města Nové Město nad Metují do projektu Na kole dětem a
stanovuje jako kontaktní osobu pro jednání ST p. Petra Hableho.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 5.12.2016 z důvodu: ST zatím v této záležitosti nikdo nekontaktoval..
RM 358- 15273/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města k podnikání za č. p. 292 v ul. Havlíčkova

21 765 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové
Město nad Metují o výměře 350 m2 ze dne 02.05.2007 a ze smlouvy o nájmu části pozemku p.
p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 40 m2 ze dne 01.07.2013, podanou dne
09.09.2016 nájemcem, firmou PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o., IČO: 25292820, se
sídlem Havlíčkova 292, Nové Město nad Metují, zastoupeným jednatelkou pí Evou Svobodovou s
tím, že nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty dne 31.12.2016. RM ukládá OMM
zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují o
výměře 700 m2, druh pozemku ostatní plocha, dle předloženého návrhu, tj. nejvyšší nabídce, za
účelem skladování stavebních hmot, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, termín
zahájení dne 01.01.2017, minimální cena nájmu 60 Kč/m2/rok s podmínkou, že část pozemku
nebude možné užívat v plném rozsahu ke sjednanému účelu v období rekonstrukce viaduktu a
komunikace v ul. Havlíčkova z důvodu umístění zařízení staveniště.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15274/16

Věc : Pronájem části pozemku - zahrada - u hřbitova

21 766 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 24/1 o výměře 115 m2 v k.
ú. Krčín, podanou dne 02.09.2016 nájemcem pí A. K. s tím, že nájem končí dne 31.12.2016. RM
ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 24/1 o výměře 126 m2 v k.
ú. Krčín.
Splněno.

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

RM 358- 15275/16

Věc : Pacht pozemků k zemědělskému užívání - Malecí

21 767 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému užívání tyto pozemky: p.
p. č. 569/2 o výměře 48 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 589/1 o výměře 5235
m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 589/2 o výměře 1043 m2, druh pozemku
trvalý travní porost; p. p. č. 613/1 o výměře 2877 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č.
621 o výměře 139 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 624/6 o výměře 825 m2,
druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 2068/3 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní
plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedené na LV 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to dle přílohy: návrh záměru města.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 24.11.2016

RM 358- 15276/16

Věc : Výpůjčka části pozemku

21 768 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2 v
k. ú. Nové Město nad Metují, podanou dne 19.09.2016 vypůjčitelem, pí A. K. s tím, že výpůjčka
končí dne 31.12.2016. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku za
účelem zahrady část pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, z majetku města, dle podmínek uvedených v návrhu záměru města dát
do výpůjčky, a to ode dne 01.01.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s
podmínkou odstranění oplocení při ukončení smlouvy, pokud nebude v době ukončení
dohodnuto jinak.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15284/16

Věc : Dodatek č. 1 k SOD ze dne 11.4.2016 na zpracování DUR pro stavbu “Komunikace v
areálu kasáren v Novém Městěnad Metují”

21 776 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD ze dne 11.4.2016 na zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí pro stavbu “Komunikace v areálu kasáren v Novém Městě nad Metují” mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové,
ve znění přílohy č. RM 358 - 3/5. RM pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15286/16

Věc : Zadání projekčních prací a zpracování žádostí o dotaci na investiční záměr - ZŠ Malecí

21 778 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace "Venkovní přírodovědná učebna s praktickou výukou včetně zajištění
bezbariérového přístupu Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191 za nabídkovou cenu 217.800 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy č. RM 358 - 3/7. RM pověřuje ST podpisem této SOD.
RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Příkazní smlouvu na poradenské a konzultační
činnosti, přípravu žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti na akci: „"Venkovní
přírodovědná učebna s praktickou výukou včetně zajištění bezbariérového přístupu Základní
školy Malecí v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
GRANTIS Consulting s.r.o., zastoupená: p. Jiřím Černým, DiS, Bieblova 38/2,500 03 Hradec
Králové, s nabídkovou cenou 75.000 Kč (není plátce DPH), ve znění přílohy č. RM 358 - 3/7. RM
pověřuje ST podpisem této příkazní smlouvy.
Splněno.

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

RM 358- 15287/16

Věc : Parkovací automaty Husovo Náměstí ul., ul. Komenského - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

21 779 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.11.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci “Parkovací automaty v Novém Městě nad
Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského“ a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 24.11.2016

RM 358- 15288/16

Věc : Opětovná žádost Ing. V. B. o prodloužení místní komunikace k č. p. 1420, 1421, 1422 a
1423

21 780 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM projednala žádost Ing. V. B. o prodloužení komunikace k č. p. 1420, 1421, 1422 a 1423 a
konstatuje, že žádost bude předložena k dalšímu projednání na rozpočtovém semináři pro
přípravu rozpočtu na rok 2017.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15290/16

Věc : Řešení dopravní situace v ul. Dobrušská

21 782 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit umístění makety kamery nad orientační měřič rychlosti v ul. Dobrušská.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15295/16

Věc : Příkazní smlouva - administrace VŘ na zajištění TDI pro projekt „Stará ekologická zátěž
Elton - sanace znečištění, I. etapa“

21 787 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM schvaluje Příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení na zajištění technického
dozoru investora pro projekt „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ s firmou
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996 za celkovou
cenu 42.350 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 358 - 3/16. RM pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Splněno.

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

RM 358- 15298/16

Věc : SOD na hydrogeologický posudek

21 790 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na „Hydrogeologický posudek odvodnění komunikací v areálu
bývalých kasáren“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Hydrogeologická společnost,
s.r.o., se sídlem: U národní galerie 478, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, za nabídkovou cenu 29.766
Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 358 - 3/19, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje
rozpočtové opatření - přesun 15 tis. Kč z org. 1708 Autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice
stávajícího) (§ 2221) na org. 1696 Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD (§ 2212).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 24.11.2016

RM 358- 15303/16

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

21 792 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

5.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 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.
ORM prozatím vyjádření DI Náchod neobdrželo. Žádost o posun projednání do RM 361.

Závěr: schválen nový termín: 5.12.2016 z důvodu: ORM prozatím vyjádření DI Náchod neobdrželo..
RM 358- 15330/16

Věc : Doplnění nových členů do KSPORT - podnět KSPORT

21 809 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: KupV
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí rezignaci na členství v KSPORT pana Jozefa Uhrina a děkuje mu za jeho
dosavadní práci. RM jmenuje novými členy KSPORT Ing. Dagmar Remešovou a slečnu Romanu
Pechovou. RM ukládá OSÚ vystavit jmenovací dekrety.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15332/16

Věc : Žádost p. J. K. o změnu účelu použití dotace

21 811 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.11.2016 Plnění:

RM schvaluje změnu účelu použití dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč, kterou obdržel p. J.
K. RM ukládá OŠKS vystavit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 25/2016 o poskytnutí
dotace.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15333/16

Věc : Vzdání se místa ředitele MKN

21 812 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: KupV
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí vzdání se místa ředitele a statutárního zástupce Městské knihovny Nové
Město nad Metují Mgr. Vladimíra Růžičky ke dni 19.10.2016 ze zdravotních důvodů a dále RM
bere na vědomí, že do jmenování nového ředitele bude veškeré činnosti související s funkcí
ředitele a statutárního zástupce Městské knihovny Nové Město nad Metují vykonávat současná
zástupkyně ředitele Bc. Lada Všetičková, DiS. RM ukládá OŠKS ve spolupráci s OSÚ
neprodleně vyhlásit výběrového na místo ředitele (ředitelky) Městské knihovny Nové Město nad
Metují. RM děkuje Mgr. Vladimíru Růžičkovi za vynikající práci ve funkci ředitele Městské
knihovny Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 24.11.2016

RM 358- 15354/16

Věc : Připomínka radního Ing. Prouzy k zápisu č. 5 Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016

21 826 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
21.11.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.11.2016 Plnění:

21.11.2016

Garant :

ST

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

RM ukládá OSÚ zapracovat do RM 360 bod do článku Rozvoj, který se bude týkat názvů ulic
navržených Názvoslovnou komisí, ke kterému své zamítavé stanovisko vydal OV Krčín.
Zařazeno do programu jednání RM 360 - 3/2.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15355/16

Věc : Podnět radní paní Petruželkové - třídění odpadů - krádeže papíru

21 827 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

15.11.2016

Garant :

ST

OZP Oddělení životního prostředí, , Nositel: HofS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM ukládá OŽP připravit ve spolupráci s OSÚ článek - upozornění do nejbližšího čísla
Novoměstského zpravodaje, ve kterém budou občané informováni o tom, že ten, kdo odebírá z
kontejnerů na tříděný odpad papír a odváží ho do sběrny, kde za něj obdrží peníze, tak se
dopouští fakticky krádeže.
Splněno - OŽP připravilo text do NZ a předalo jej paní Evě Kupkové.

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

RM 359- 15362/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v
části ul. 28. října, Nové Město nad Metují"

21 843 Vznik úkolu: 7.11.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
21.11.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.11.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 29.7.2016 na akci "Stavební úpravy komunikace
v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují". Mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy
č. RM 359 - 4/2. RM pověřuje ST jeho podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 50
tis. Kč z org. 1694 (§ 2221) Autobusový přístřešek na zastávce - Krčín - Na Strážnici a 49 tis. Kč
z org. 1708 (§ 2221) Autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího) na org. 1718 (§
2212) obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 24.11.2016

STIS

Stránka 11 z 44

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 360 - 21.11.2016

Kontrola úkolů

13:00

1.1 Plnění usnesení č. RM 357- 15258/16 - OV Spy a č. RM 358-15346/16 - OV Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 1/1 Flash Příloha: RM 360 - 1/1 Flash

Informace TAJ pro radní o řešení podnětů vznesených OV Spy - zápis z jednání OV Spy ze dne 04.10.2016 a OV
Krčín - Zápis z 5. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 360- 15370/16
RM bere na vědomí informace TAJ o řešení podnětů vznesených OV Spy - zápis z jednání OV Spy ze dne 04.10.2016 a OV
Krčín - Zápis z 5. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016 - vše ve znění přílohy č. RM 360 - 1/1.
RM 360 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 360 - 21.11.2016

Majetkoprávní úkony

14:05

OMM

2.1 Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/1 - Flash Příloha: RM 360 - 2/1 - Flash

Záměr prodat pozemek města p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m², druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, k zastavění
nízkopodlažní zástavbou tj. rodinným domem, v lokalitě Na Kopci, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují byl zveřejněn ode dne 09.08.2016 do dne 11.11.2016. Ke zveřejněnému záměru nebyla podána
žádná nabídka. Přílohy č. RM 360 - 2/1: foto, ortofoto, zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
1/ Zveřejnit záměr města prodat za cenu obvyklou, 2/ aktualizovat vypracování znaleckého posudku a poté záměr
zveřejnit.
Odůvodnění:
Jedná se o opakované zveřejnění záměru. Odbory s prodejem pozemku souhlasily. OMP: Dle platného znaleckého
posudku ze dne 22.11.2014 je minimální cena v místě a čase obvyklá 600 Kč/m2 pozemku. Od vypracování ZP
uplynuly 2 roky a proto OMP navrhuje jeho aktualizaci. Nové zveřejnění záměru již nebude obsahovat podmínku
uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí, viz změna zákona č. 340/2013 Sb. Ode dne 01.11.2016 daň z nabytí
nemovitosti ve výši 4 % zaplatí dle zákona nabyvatel.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
ST - zaktualizoval by znalecký posudek. Schváleno bylo usnesení ve variantě č. 2: "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."
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 360- 15371/16,
(uložen úkol číslo 21859).
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.
RM 360 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

2.2 Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům s veřejnou technickou infrastrukturou
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/2 - Flash Příloha: RM 360 - 2/2 - Flash

VAK Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, dále jen společnost, navrhuje městu Nové Město
nad Metují, dále jen město, narovnání dosud nevypořádaných majetkových vztahů k nemovitostem: pozemkům p. p.
č. 861/3, 681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. v k. ú. Nové
Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, ve vlastnictví města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální
pracoviště Náchod. Představenstvo společnosti na jednání dne 02.04.2016 odsouhlasilo postup majetkového
vypořádání nemovitostí zatížených veřejnou technickou infrastrukturou. Dle návrhu společnosti by město uvedené
nemovitosti vložilo do základního kapitálu společnosti a na základě vypracovaného znaleckého posudku by byl
společností městu vydán odpovídající počet ks akcií. Důvodem žádosti je snaha dořešit a napravit majetkové vztahy k
pozemkům, které slouží pro veřejnou službu spočívající v dodávce pitné vody a v odvádění a čištění vod odpadních
na části území bývalého okresu Náchod a nemohly být předmětem privatizace nebo byly historickým majetkem
města. Přílohy č. RM 360 - 2/2: žádost, přílohy k žádosti, 3x snímek mapy, 3x majetek města a sítě, 3x ortofoto, 3x
foto.
K rozhodnutí:
1/ Ne/doporučit ZM vyměnit nemovitosti za akcie společnosti, 2/ ne/Uložit jednat o výpůjčce, o pronájmu nebo o
prodeji.
Odůvodnění:
OF: Město je v současnosti držitelem cca 24 % akcií společnosti VAK Náchod a.s. s tím, že hlasovací práva jsou
omezena do výše 20 %. Navýšení počtu akcií, tak v případě zachování stávající dividendové politiky společnosti,
městu nepřináší žádnou další výhodu. Výhodnějším řešení tak je pronájem nebo odprodej uvedených nemovitostí.
Ostatní odbory nemají připomínky, věc považují za majetkoprávní záležitost.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních o tom, zda přistoupit na to, jak majetkové vypořádání navrhuje VaK Náchod nebo jednat o
prodeji, nájmu atp. Komentář k dané problematice podal MST, který je členem představenstva VaK(u) Náchod. Radní
se nakonec většinově shodli, že nedoporučí ZM schválit vypořádání majetkových vztahů k pozemkům formou
obdržení dalších akcií VaK(u). Dále se shodli, že problematika vztahu města, jako spoluvlastníka VaK(u) Náchod,
bude zařazena na nejbližší koncepční zasedání RM, což zajistí MST, který má tato zasedání v gesci.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 360- 15372/16,
(uložen úkol číslo 21860).
RM nedoporučuje ZM schválit postup navržený společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská
1521, 547 01 Náchod, a to vklad nemovitostí: pozemků p. p. č. 861/3, 681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev.
č. a 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. v k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou
technickou infrastrukturou ve vlastnictví města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do jejího
základního kapitálu a přijetí odpovídajícího počtu ks akcií, stanoveného znaleckým posudek do majetku města a ukládá OMM
projednat se společností možnost výpůjčky, pronájmu nebo prodeje uvedených nemovitostí.
RM 360 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

2.3 Smlouva o věcném břemeni služebnosti v ul. T. G. Masaryka pro ČEZ Distribuce a.s. po rekonstrukci
knn
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/3 - Flash Příloha: RM 360 - 2/3 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, zastoupená
na základě plné moci zmocněncem, společností ELEKTRO - COMP spol. s r.o., IČO: 15032060, DIČ: CZ15032060,
se sídlem: Maloskalická 68 , 552 03 Česká Skalice, kterou zastupuje zmocněnec, společnost GGP s r.o., IČO:
04045408, DIČ: CZ04045408 , se sídlem: Nad Stadionem 1311, 54901 Nové Město nad Metují, žádá město po
dokončení rekonstrukce zemního kabelového vedení v ul. T. G. Masaryka o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IE-12-2005280/VB/1- Nové Město n.M., - knn rekon. ul. T. G. Masaryka stanoveného
geometrickým plánem č. 2057-48/2016 v pozemcích města p. p. č. 368/9, 619/8, 619/9, 619/26, 659/1 a 2071/1,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod na nichž
bylo umístěno zemní kabelové vedení v délce 163 bm a připojovací pilíř SS100 na p. p. č. 659/1. Město dne
17.04.2015 uzavřelo se žadatelem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu
provést stavbu dle usnesení č. 317-13347/15 a to za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/m zatíženého pozemku +
DPH v zákonné výši. Původní trasa 172 m byla zkrácena o 9 m. Přílohy č. RM 360 - 2/3: návrh smlouvy, předkládací
návrh, snímek mapy č. 1, snímek mapy č. 2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením o zřízení věcného břemene služebnosti.
Odůvodnění:
OF: Souhlasí. 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 RM č. 317-13347/15.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 360- 15373/16,
(uložen úkol číslo 21861).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005280/VB/1- Nové Město n.M., - knn rekon. ul. T.
G. Masaryka, stanoveného geometrickým plánem č. 2057-48/2016 v pozemcích města p. p. č. 368/9, 619/8, 619/9, 619/26,
659/1 a 2071/1, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, na nichž bylo umístěno zemní kabelové vedení v délce 163 bm a připojovací pilíř SS100 na p. p. č. 659/1, a to na
dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého věcným
břemenem, tj. za celkovou náhradu 32.600 Kč + DPH, ve znění přílohy č. RM 360 - 2/3.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o nájmu části pozemku pro stavbu cyklostezky do Vrchovin se SŽDC
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/4 - Flash Příloha: RM 360 - 2/4 - Flash

Na základě žádosti města předložila Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234, se
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec
Králové, smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 995/27 o výměře 38 m2 v k. ú. Vrchoviny. Za pronájem části
pozemku ode dne jeho protokolárního převzetí je požadováno nájemné ve výši 20 Kč/m2 a rok, tj. 760 Kč ročně v
pravidelných měsíčních splátkách do 15. dne v měsíci. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, resp. do doby
prodeje části pozemku zastavěného stavbou cyklostezky. Přílohy č. RM 360 - 2/4: návrh smlouvy, předkládací návrh,
přílohy ke smlouvě.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu č.16/16 o nájmu pozemku (VS 6408001616).
Odůvodnění:
Uzavření smlouvy se SŽDC, jako vlastníkem části jednoho z pozemků, který je dotčený cyklostezkou je nezbytné pro
vydání stavebního povolení jako podkladu pro žádost o dotaci ze SFDI.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 360- 15374/16,
(uložen úkol číslo 21862).
RM schvaluje Smlouvu č. 16/16 o nájmu pozemku (VS 6408001616) p. p. č. 995/27 o výměře 38 m2 v k. ú. Vrchoviny,
označené Smlouva č. 16/16 o nájmu pozemku VS 6408001616 s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní
organizace, IČO: 709 94 234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259, Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 360 - 2/4.
RM 360 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

2.5 Darování podílu na pozemku pod místní komunikací v ul. Cihelna
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/5 - Flash Příloha: RM 360 - 2/5 - Flash

Paní S. E. se rozhodla darovat městu podíl o velikosti 1/4 pozemku pod místní komunikací p. p. č. 765/3 o výměře
113 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, zapsaný na LV č. 3544
vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Přílohy č. RM 360 - 2/5: ortofoto, výřez ortofoto.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM přijmout dar.
Odůvodnění:
Pozemek je pod místní komunikací, která vede k RD v ulici Cihelna. Spoluvlastníkem pozemku je ČR, právo
hospodařit má ÚZSVM, se kterým o převodu pozemku jednáme.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 360- 15375/16,
(uložen úkol číslo 21863).
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru, a to podílu o velikosti 1/4 pozemku pod místní komunikací p. p. č. 765/3 o výměře
113 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, zapsaný na LV č. 3544 vedeném KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod od dárkyně, paní S. E. s tím, že náklady na vklad do KN uhradí město. Město děkuje
dárkyni za její vstřícnost a pochopení.
RM 360 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání v ul. Na Františku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/6 - Flash Příloha: RM 360 - 2/6 - Flash

Část pozemku p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na
LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 357-15216/16 ze dne 10.10.2016
byl ode dne 21.10.2016 do dne 08.11.2016 zveřejněn záměr poskytnout jako výpůjčku za účelem údržby zeleně a
vybudování jednoho parkovacího místa dle projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního
povolení. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 07.11.2016 e-mailem doručeno vyjádření zájemce, p. J. M. Přílohy č. RM
360 - 2/6: zveřejněný záměr, návrh smlouvy, předkládací návrh.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku.
Odůvodnění:
Záměr výpůjčky zveřejněn v souladu s usnesením RM 357 ze dne 10.10.2016 po nesouhlasu RM 356 s prodejem a
uložila OMM připravit návrh zveřejnění záměru dát část pozemku do výpůjčky. Pozemek je součástí celku stávajících
přízemních bytových domů. V případě, že město bude mít zájem RD prodat, bude smlouva o výpůjčce ukončena.
Zájemce souhlasí s uzavření smlouvy o výpůjčce dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 360- 15376/16,
(uložen úkol číslo 21864).
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem p. J. M. smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, dle předloženého návrhu v příloze č. RM 360 - 2/6, na dobu určitou, a to do doby prodeje nemovitostí p. p. č.
733/19 a stp. č. 810 v k. ú. Nové Město nad Metují vč. stavby domu, za účelem zřízení a užívání místa pro parkování jednoho
osobního vozidla a údržby zeleně s tím, že parkovací místo bude vybudováno dle projektové dokumentace a na základě
pravomocného stavebního povolení.

STIS

RM 360 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

2.7 Pronájem části pozemku k parkování, vč. údržby zeleně a příjezdové komunikace ve Spech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/7 - Flash Příloha: RM 360 - 2/7 - Flash

Část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 60 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v
k. ú. Spy, v majetku města, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a
obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 357-15219/16 ze dne 10.10.2016 byl ode dne 21.10.2016
do dne 08.11.2016 zveřejněn záměr města pronajmout nejvyšší nabídce část pozemku o výměře cca 60 m2 jako
plochu pro parkování, vč. údržby zpevněného příjezdu a přiléhající zeleně. Ke zveřejněnému záměru byla doručena 3
sdělení ST a OMM s námitkami a 2 neotevřené obálky, které budou otevřeny na zasedání RM. V přílohách č. RM
360 - 2/7: zveřejněný záměr, sdělení pí J. ze dne 25.10.2016, odpověď OMM ze dne 26.10.2016, sdělení p. M. ze dne
01.11.2016, odpověď OMM a ST ze dne 02.11.2016, sdělení p. M. č. 2 ze dne 07.11.2016, odpověď ST ze dne
07.11.2016, sdělení p. M. č. 3 ze dne 15.11.2016, foto. Obsah neotevřených obálek bude po jejich otevření na
zasedání RM připojen k přílohám.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podaná sdělení a odpovědi na ně a rozhodnout o dalším postupu na základě obsahu 2 doručených
obálek.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu s usnesením RM 357 ze dne 10.10.2016. Na základě místního šetření stanovena výměra
zpevněné plochy, vč. příjezdu a přiléhající zeleně, na 57 m2. Na podané připomínky pí J. a p. M. bylo písemně
odpovězeno - viz přílohy č. RM 360 - 2/7.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela před radními 2 obálky a seznámila je s obsahem nabídek 2 zájemců, kteří se přihlásili k
pronájmu části pozemku k parkování, vč. údržby zeleně a příslušné části příjezdové komunikace ve Spech. Na
prezentované fotodokumentaci ukázala zmiňované místo a vymezenou plochu pro parkování. TAJ - obě 2 nabídky
splňují zadaná kritéria. OMP - kritéria ještě radním znovu přečetla. ST - hlasováno o pronajmutí pozemku p. P. za
cenu ve výši 192 Kč/m2/rok - hlasováno - 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Druhý zájemce nabídl částku ve výši 117 Kč/m2 a
rok.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 360- 15377/16,
(uložen úkol číslo 21865).
RM bere na vědomí stanovisko pí V. J. a 3 podání p. J. M. ke zveřejněnému záměru města i zaslané odpovědi města na tato
jejich podání, vše ve znění přílohy č. RM 360 - 2/7.
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem Autodoprava Pavel Pop, IČO: 49986686, Raisova 1558, 547 01 Náchod, plátcem
DPH, smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Spy, z majetku
města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují,
dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, za účelem parkování, vč. údržby zpevněného příjezdu a přiléhající zeleně,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za roční nájemné v nabídnuté a tedy sjednané výši 192 Kč/m2 pozemku,
tj. v celkové výši 10.944 Kč ročně.
RM 360 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

2.8 Výpůjčka pozemků u malé vodní elektrárny - MVE Metuje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/8 - Flash Příloha: RM 360 - 2/8 - Flash

MVE Metuje, s. r. o., se sídlem: Hradec Králové, Plácky, Pobřežní 53/18, IČO: 275 37 652, má od r. 2008 ve výpůjčce
pozemky p. p. č. 911/2, 911/3, 911/4 a 912/2 o celkové výměře 654 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za
účelem údržby. Zatravněné pozemky s dřevinami jsou součástí oploceného areálu elektrárny. Po prodeji částí
pozemků zastavěných vodním dílem ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., došlo ke změně parcelních čísel a snížení
celkové výměry pozemků z 654 m2 na 612 m2. Předmětem výpůjčky budou tyto pozemky: p. p. č. 911/2 o výměře 154
m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 911/3 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 911/4 o
výměře 114 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část p. p. č. 912/2 o výměře 314 m2, druh pozemku vodní
plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM 360 - 2/8: snímek mapy, foto, majetek města,
návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru snížit výměru vypůjčené plochy.
Odůvodnění:
Po prodeji pozemků zastavěných vodním dílem Povodí Labe, s. p., došlo ke snížení výměr pozemků ve výpůjčce MVE
Metuje z celkových 654 m2 na nových 612 m2. MVE Metuje má dále v nájmu části pozemků p. p. č. 911/4 a 912/2 o
celkové výměře 73 m2 za účelem přístupu, údržby, obsluhy a provozování malé vodní elektrárny. Na místě proběhlo
místní šetření za přítomnosti jednatele MVE Metuje, který uvedl, že zvažují úpravu přerůstající zeleně a příp.
odstranění v minulosti nevhodně vysázených dřevin. Dle OŽP je nutné, aby žadatel písemně předložil městu jako
vlastníkovi plán údržby odstranění dřevin k odsouhlasení a poté nechal plán posoudit na Povodí Labe, s. p. Pokud
žadatel obdrží kladné posouzení, bude řešen termín a vlastní realizace. Jde o podmínku týkající se všech staveb,
oplocení, výsadby a odstraňování stromů v záplavovém území Q100. S úpravou vysázených i náletových dřevin
odborné útvary souhlasí, k ořezu není třeba povolení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotázal, zda jde o změnu plochy. OMP - ne, celkově vše zůstává stejné.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 360- 15378/16,
(uložen úkol číslo 21866).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dát do výpůjčky z důvodu změny výměry pozemků v areálu MVE dle skutečnosti z
654 m2 na 612 m2, a to pozemek p. p. č. 911/2 o výměře 154 m2, druh pozemku ostatní plocha; pozemek p. p. č. 911/3 o
výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha; část pozemku p. p. č. 911/4 o výměře 114 m2, druh pozemku trvalý travní
porost a část pozemku p. p. č. 912/2 o výměře 314 m2, druh pozemku vodní plocha; vše v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle návrhu viz příloha č. RM 360 - 2/8. RM pro případ
požadavku na odstranění vysázených či náletových dřevin nemá námitky proti vhodně provedené úpravě a ořezu dřevin
půjčitelem s tím, že požaduje předložit plán těchto navrhovaných úprav k posouzení a před vlastní realizací doložit souhlas
Povodí Labe, s. p.
RM 360 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

2.9 Pacht pozemků k zemědělským účelům
Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/9 - Flash Příloha: RM 360 - 2/9 - Flash

Identifikace:

Nahořanská, a. s., se sídlem 549 06 Nahořany nad Metují 112, IČO: 252 89 845, požádala o pacht 71 pozemků nebo
jejich částí k zemědělským účelům v k. ú. Krčín, Nové Město nad Metují a Vrchoviny, z majetku města, zapsaných na
LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Přílohy č. RM 360 - 2/9: tabulka požadovaných pozemků,
snímek mapy se zákresem, vyjádření žadatele k cestám, vyjádření odborů k pachtu cest, návrh záměru pachtu, foto.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zveřejnit záměr města propachtovat.
Odůvodnění:
Požadované pozemky jsou užívány jako pole, příp. louky. V některých případech není užívání v souladu s druhem
pozemku dle KN (zorané cesty a přístup do lesa pro dopravu dřeva; pozemky, jež jsou součásti biokoridoru či
biocentra, nebo jsou součástí či trasou cyklostezky apod.), a proto nelze v celém rozsahu žádosti vyhovět. Žadatel
ohledně užívání cest k zemědělským účelům podal předběžné vyjádření - viz příloha č. RM 360 - 2/9. Na základě
vzniku nového typu smluvního vztahu dle nového občanského zákoníku, bude stávající smlouva o nájmu ze dne
12.09.2007 nahrazena pachtovní smlouvou - zemědělský pacht. Cenu pachtovného (nájemného) OMP navrhuje
stanovit jako 2 % z hodnoty BPEJ v souladu s Ceníkem minimálních cen za pronájmy pozemků nebo dle znaleckého
posudku. Některé pozemky v k. ú. Krčín jsou zatíženy věcným břemenem smluvním s RWE Gasnet, s. r. o.,
spočívajícím v právu strpět stavbu vysokotlakého plynovodu a činností spojených s provozem a údržbou této stavby.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala vymezených cest, které propachtovány nebudou - měly by být zachovány - bohužel, mnohé jsou
nyní rozorány bez ohledu na pacht. Jednání o jejich obnovení jsou složitá, ale toto je nezbytný základ pro to, aby byly
zachovány příslušné části pozemků a tím byly zajištěny přístupy i pro jiné vlastníky pozemků v daných lokalitách.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 360- 15379/16,
(uložen úkol číslo 21867).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat pozemky k zemědělskému užívání v souladu s druhem pozemku v k. ú.
Krčín, Nové Město nad Metují a Vrchoviny, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve znění
přílohy č. RM 360 - 2/9.
RM 360 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.10 Žádost Ing. P. D. o pokácení stromu (vrby) a následné chemické ošetření pařezu a o náhradu
finančních nákladů SVJ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 2/10 - Flash Příloha: RM 360 - 2/10 - Flash

Místopředseda SVJ Malecí 583 a 584, pan Ing. P. D., žádá RM o okamžité pokácení stromu (vrby) a následné
chemické ošetření pařezu z důvodu opětovného problému ucpané kanalizace ve vchodě domu č. p. 584. Dále žádá o
odpověď na otázku, kdo uhradí finanční náklady, které v souvislosti se zarůstáním kanalizace Společenství vlastníků
SVJ Malecí 583 a 584 má. Podrobnosti viz příloha č. RM 360 - 2/10.
K rozhodnutí:
Projednat + souhlasit či nesouhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les a s úhradou finančních nákladů, kterou
požaduje SVJ.
Odůvodnění:
Vyjádření TS, OMM, OŽP - viz příloha č. RM 360 - 2/10.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Rozsáhlá diskuse radních - jednotně se shodli v tom, že zde vůbec není zřejmá nějaká vina města a tudíž není důvod
hradit žadatelům nějaké jejich náklady související s jejich kanalizační přípojkou.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 360- 15380/16
RM v souladu se stanovisky odborných útvarů nesouhlasí s pokácením 1 ks vrby na pozemku p. p. č. 619/13 v k. ú. Nové
Město nad Metují. RM dále konstatuje, že se město necítí být povinováno k úhradě nějakých finančních nákladů, jak je
uvedeno v žádosti, protože nelze jednoznačně tvrdit, že jsou to kořeny vrby, které způsobují ucpávání domovní kanalizace,
kterou vlastní SVJ Malecí 583 a 584.
RM 360 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

Čl 3

15:05

Rozvoj

OMM

3.1 Zápis č. 10 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 25.10.2016
Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/1 - Flash Příloha: RM 360 - 3/1 - Flash

Identifikace:

RM je předkládán Zápis z 10. zasedání Komise pro vyváženou dopravu konaného dne 25.10.2016 v zasedací
místnosti II. na Městském úřadě Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem 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: Petr Hable starosta Město
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 360- 15381/16
RM se seznámila se zápisem č. 10 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 25.10.2016 a bere tento zápis na
vědomí, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/1.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Plnění usnesení č. RM 358-15354/16 ze dne 24.10.2016 - Připomínka radního Ing. Prouzy k zápisu č. 5
Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016
Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/2 - Flash Příloha: RM 360 - 3/2 - Flash

Identifikace:

Připomínka radního Ing. Prouzy k zápisu č. 5 Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016, ke které RM 358 přijala
usnesení č. RM 358-15354/16 ve znění: "RM ukládá OSÚ zapracovat do RM 360 bod do článku Rozvoj, který se bude
týkat názvů ulic navržených Názvoslovnou komisí, ke kterému své zamítavé stanovisko vydal OV Krčín." Nyní je třeba,
aby RM v kontextu návrhu předloženého Názvoslovnou komisí a dále s přihlédnutím k zamítavému stanovisku OV
Krčín, celou věc znovu projednala a s případným doporučením ji postoupila do ZM, které je dle příslušných právních
předpisů kompetentní k rozhodování o názvech ulic ve městě.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o dalším postupu ve věci návrhů Komise názvoslovné na doplnění názvů některých ulic v Krčíně, a to vč.
zvážení negativního stanoviska OV Krčín k těmto návrhům. Případně svým usnesením doporučit ZM navrhované
úpravy schválit nebo neschválit.
Odůvodnění:
Viz podnět Ing. Prouzy na RM 358.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

K dosavadnímu postupu v dané záležitosti podal vysvětlující komentář TAJ - do RM je věc zařazena na základě
usnesení RM 358. Ing. Prouza vysvětlil, proč trval na dalším projednání návrhů - stále si myslí, že každá ulice by měla
mít svůj název a právě v těch lokalitách v Krčíně tomu tak není. V budoucnu zde může pokračovat zástavba a bude
tak zakonzervován nesmyslný stav, protože po výstavbě dalších objektů se pak už nic nezmění. Zde je proto
příležitost to tam pojmenovat dříve, než další zástavba nastane. Negativní stanovisko OV Krčín se mj. odvinulo od
toho, že předseda OV Krčín je zároveň předsedou Názvoslovné komise a byl jediný, kdo s návrhy přednesenými a
navrženými komisí nesouhlasil. ST - navrhl postupné hlasování o 3 variantách usnesení: 1/ doporučit ZM schválit, 2/
nedoporučit ZM schválit, 3/ postoupit k přímému rozhodnutí v ZM bez doporučení. Hlasováno o variantním usnesení
č. 1/ - 4 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Bude tedy postoupeno do ZM s doporučením návrhy na změny schválit.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 360- 15382/16,
(uložen úkol číslo 21868).
RM znovu projednala návrhy Komise názvoslovné o doplnění názvů ulic v Krčíně vč. negativního stanoviska OV Krčín k
těmto návrhům. RM doporučuje ZM schválit nové názvy ulic ve znění návrhů předložených Názvoslovnou komisí - viz příloha
č. RM 360 - 3/2 (Zápis z 1. zasedání Názvoslovné komise ze dne 15.09.2016).

STIS

RM 360 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

3.3 Deklarace partnerství k projektu „Polsko-Czeski Tryptyk Orlicki”
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/3 - Flash Příloha: RM 360 - 3/3 - Flash

Partnerské město Duszniki Zdrój požádalo město o spolupráci ve formě partnerství v rámci jejich připravovaného
projektu s názvem „Polsko-Czeski Tryptyk Orlicki”. Žadatelem o dotaci na mikroprojekt z Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko bude tamní centrum kultury a sportu
(Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju). Žádost bude předkládána v rámci druhého kola výzvy do dne
30.11.2016. Předmětem projektu budou sportovní a kulturní akce. Podpisem deklarace projektový partner (město)
souhlasí s realizací uvedeného mikroprojektu a potvrzuje, že bude partnerem při realizaci mikroprojektu. Partner se
bude spolupodílet na dosažení výstupů z mikroprojektu, na propagaci mikroprojektu a bude se účastnit
prostřednictvím svých zástupců na akcích konaných v rámci realizace mikroprojektu. Město se na projektu nebude
finančně podílet.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zapojením města jako partnera projektu + pověřit ST k podpisu deklarace partnerství.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

MST - deklarace partnerství k projektu „Polsko-Czeski Tryptyk Orlicki” nás ničím nezavazuje - pro nás to znamená, že
např. na některé závody u nich pořádané vyšleme zástupce města (děti, školy atd.). TAJ - prověříme, zda stačí
schválení RM nebo budeme muset záležitost postoupit do programu jednání ZM. ORM - termín je do dne 03.12.2016.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 360- 15383/16,
(uložen úkol číslo 21869).
RM souhlasí se zapojením města Nové Město nad Metují jako projektového partnera k projektu „Polsko-Czeski Tryptyk
Orlicki” jehož předkladatelem je MOKIs (Miejski Ośrodek Kultury i Sportu v Dusznikach-Zdroju) a pověřuje ST k podpisu
Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/3.
RM 360 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Upravené znění zadávací dokumentace - Stará ekologická zátěž Elton
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/4 - Flash Příloha: RM 360 - 3/4 - Flash

Dne 24.10.2016 byla RM usnesením č. RM 358-15300/16 schválena výzva k podávání nabídek včetně dokumentace
výběrového řízení na dodavatele sanačních prací v rámci projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění,
I. etapa“. Na základě zjištění některých chyb musely být podmínky a požadavky pro výběr nejvhodnější nabídky
přepracovány (požadavky na vedoucího pracovníka týmu, způsob hodnocení nabídek). Bohužel i kvůli pochybením v
procesu vyhlašování muselo dojít ke zrušení zadávacího řízení tak, aby mohly být tyto chyby napraveny. Z důvodu
provedených oprav předkládá ORM ke schválení nové znění zadávací dokumentace.
K rozhodnutí:
Ne/schválit předložené znění zadávací dokumentaci na dodavatele sanačních prací.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 360- 15384/16
RM schvaluje upravené znění zadávací dokumentaci na akci „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ ve
znění přílohy č. RM 360 - 3/4.

STIS

RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.5 Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov - Smlouva a právu provést stavbu
(SOPPS)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/5 - Flash Příloha: RM 360 - 3/5 - Flash

Projektant rekonstrukce mostu výše uvedené stavby Exprojekt s.r.o. Kounicova 26, 611 00 Brno, předložil ke
schválení Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Smlouva je souhlasem s dočasným záborem na
pozemcích města p. p. č. 2050/3, 2050/1, 2052/10 v k. ú. Nové město nad Metují, které jsou zapsány na příslušném
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“.
Odůvodnění:
Realizace rekonstrukce mostu v ul. Havlíčkova je potřebnou investicí pro zajištění plynulého dopravního propojení
mezi Krčínem a centrem města. Pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení výše uvedené stavby je nutné
uzavřít SOPPS. Dočasný zábor pozemků města je navržen tak, aby byl umožněn průchod pro chodce z ul. Havlíčkova
k Nádraží ČD, byla zajištěna dopravní obsluha pozemku 2176/11, k. ú. Nové Město nad Metují a uhelných skladů.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 360- 15385/16,
(uložen úkol číslo 21870).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“ mezi
městem Nové Město nad Metují a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny - Smlouva a právu k provedení stavby
na p.p.č. 301/3 a 301/6 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/6 - Flash Příloha: RM 360 - 3/6 - Flash

V současné době je zpracována projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu. Část stavby je navržena na části
pozemků p. p. č. 301/3 a 301/6 v k. ú. Vrchoviny, zapsaných v katastru nemovitostí (dále jen "KN") na listu č. 274
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Vlastníkem podílu o velikosti
1/4 na výše uvedených pozemcích zapsaných v KN na listu č. 274 je p. L. H. ORM předkládá ke schválení Smlouvu o
právu k provedení stavby mezi městem Nové Město nad Metují a p. L. H.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu k provedení stavby „Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“.
Odůvodnění:
Pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby je nutné uzavřít s vlastníkem pozemku Smlouvu o právu k
provedení stavby.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 360- 15386/16,
(uložen úkol číslo 21871).
RM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“ mezi městem Nové
Město nad Metují a p. L. H., ve znění přílohy č. RM 360 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.7 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/7 - Flash Příloha: RM 360 - 3/7 - Flash

ORM v rámci zpracovávání projektové dokumentace "Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují" ve stupni pro územní řízení, předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a
omezení užívání nemovitosti, která bude uzavírána mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti + pověřit ST jejím
podpisem.
Odůvodnění:
Náhrada za užívání nemovitosti činí 1.210 Kč vč. DPH. Pro získání územního rozhodnutí je potřebné na stavební úřad
doložit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 360- 15387/16,
(uložen úkol číslo 21872).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi městem a Správou silnic
královéhradeckého kraje, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa - rozpočtové opatření“
Identifikace:
V současné době probíhá realizace výše uvedené akce. Pro její přípravu bylo nutné upravit původní dokumentaci
(rozdělení na etapy) za cenu 6.776 Kč a nechat dotisknout další paré v ceně 3.388 Kč. Dle uzavřené SOD je na
realizaci stavby třeba částka 616.095,35 Kč. Pro úhradu opravy projektové dokumentace na položce rozpočtu města §
3314 org. 1723 Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 chybí částka 6.259,35 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s RO - navýšením položky rozpočtu města § 3314 org. 1723 Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 a přesunem
z položky § 2219 org. 1701 Parkovací automaty o částku ve výši 6.260 Kč.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit navýšení, k opravě PD došlo k na základě požadavku města rozdělit projekt na 2 etapy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 360- 15388/16
RM souhlasí s RO - navýšením položky rozpočtu města § 3314 org.1723 Opěrná zídka s rampou za č. p. 30, přesunem
částky ve výši 6.260 Kč z položky § 2219 org. 1701 Parkovací automaty.

STIS

RM 360 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.9 Rozpočtové opatření - nátěr stávajícího zábradlí na předmostí Sepského mostu
Identifikace:
V souvislosti s opravou Sepského mostu bylo vyměněno zábradlí pouze na mostní konstrukci. Stávající zábradlí na
předmostí Sepského mostu bylo ponecháno a je nutné původní nátěr odstranit a zábradlí opatřit novým nátěrem ve
stejném barevném provedení. Na tyto práce byla zpracována cenová nabídka, jejíž výše činí 29.500 Kč. Z těchto
důvodů je nutné učinit rozpočtové opatření tj. přesun částky 30.000 Kč na org. 1639 VO Sepský most - realizace (vč.
stavebních úprav chodníku). Částka bude přesunuta z org. 1694 Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na
Strážnici.
K rozhodnutí:
Ne/schválit RO přesun částky 30.000 Kč z org. 1694 Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici na org.
1639 VO Sepský most - realizace (vč. stavebních úprav chodníku).
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 360- 15389/16
RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 30.000 Kč z org. 1694 Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na
Strážnici na org. 1639 VO Sepský most - realizace (vč. stavebních úprav chodníku).
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Prověření možnosti zajištění sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí - úkol z PVO
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/10 - Flash Příloha: RM 360 - 3/10 - Flash

Z PVO byl OMM uložen úkol, na základě zápisu z 5. Veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016,
prověřit možnost zajištění repliky sošky Sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí. Soška byla před časem odcizena.
Stav Pamětního kříže se sochami v lokalitě Krčín - Žižkovo náměstí, jehož součástí byla soška Sv. Václava, byl
celkově prověřen. Dle průzkumu byly zjištěny závady a narušení. Dochází ke značnému úbytku pojiva, výdrolkům a
defektům zejména v horních partiích - ramenech kříže, nevhodný lazurní nátěr chátrá a působí značně neesteticky,
vyskytuje se znečištění a nárůst mechů, dochází k narušení základů pod stupni - propadají se. Celkový stav je v
pokročilém stadiu chátrání, má značně neestetický vzhled a budí dojem zanedbané památky.
Zhotovení pouze repliky sochy Sv. Václava bude opticky barevně odlišné od současného celkového vzhledu kříže a
dalších plastik. Z tohoto důvodu je nutné provést doplnění repliky až po odstranění všech nevhodných nátěrů, očištění
povrchu a celkovém restaurování z důvodu následných sjednocovacích retuší repliky.
Stanovisko ORM: Z výše uvedených důvodů doporučujeme kompletní opravu a restaurování Pamětního kříže v
Krčíně na Žižkově náměstí, jehož součástí jsou práce uvedené v příloze č. RM 360 - 3/10. Cenová nabídka na
kompletní opravu a restaurátorské práce činí 145.000 Kč. Cenová nabídka na doplnění repliky sošky činí 70.000 Kč,
tato varianta je však nevhodná.
V případě, že bude odsouhlasena kompletní oprava a restaurování Pamětního kříže v Krčíně na Žižkově náměstí a
realizace pro rok 2017, tak bude muset být navýšena položka v návrhu rozpočtu na rok 2017 „Místní památky“.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Po kratší diskusi radní rozhodli o zařazení investiční akce do zásobníku akcí a podle vývoje rozpočtu v roce 2017 se
případně k řešení křížku na Žižkově náměstí vrátit s tím, že by k realizaci mohlo dojít návazně na rekonstrukci
komunikace na Žižkově náměstí.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 360- 15390/16,
(uložen úkol číslo 21873).
RM projednala požadavek OV Krčín prověření možnosti zajištění repliky sošky Sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí. RM
na základě informací z ORM o možnostech řešení ukládá OMM zařadit tuto záležitost do zásobníku investičních akcí a podle
vývoje rozpočtu města Nové Město nad Metují se k tomu případně v průběhu roku 2017 vrátit s tím, že by akce mohla být
řešena v návaznosti na chystanou rekonstrukci komunikace na Žižkově náměstí. .
RM 360 Ukládá.

STIS
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3.11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2016 na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro
dívky ZŠ Komenského, čp. 15, ul. Komenského“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/11 - Flash Příloha: RM 360 - 3/11 - Flash

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2016 na akci „Stavební úpravy soc. zařízení pro dívky ZŠ Komenského,
čp.15, ul. Komenského“ - viz příloha č. RM 360 - 3/11. V dodatku jsou zohledněny vícepráce a méněpráce, které bylo
nutné provést k řádnému provedení díla. Celková cena díla se nenavyšuje.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2016 na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky ZŠ
Komenského, čp.15".
Odůvodnění:
Dodatek č. 1 je předkládán až nyní z důvodu nepřítomnosti jednatele zhotovitelské firmy v měsíci září a říjen.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz vedoucí ORM vysvětlila konkrétní vícepráce a méněpráce.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 360- 15391/16,
(uložen úkol číslo 21874).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2016 na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky ZŠ
Komenského, čp.15 ul. Komenského“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01
Náchod, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/11. RM pověřuje ST podpisem dodatku č. 1.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 VŘ - Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/12 Příloha: RM 360 - 3/12

Identifikace:

Dne 16.11.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují",
uložit OMM opětovně vypsat.
Odůvodnění:
Nepřišla žádná nabídka.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 360- 15392/16,
(uložen úkol číslo 21875).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město
nad Metují“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka. RM ukládá OMM opětovné vypsání této veřejné zakázky.

STIS

RM 360 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.13 VŘ - PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /3
Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/13 Příloha: RM 360 - 3/13

Identifikace:

Dne 16.11.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /3“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s
návrhem etapizace provádění /3", schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Přišla pouze 1 nabídka.
Z podrobnějšího projednání:

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

Zazněly dotazy k poměrně nízké ceně. ORM - doufá, že si uchazeč podrobně přečetl rozsah prací, ve smlouvě je vše
zajištěno. Dotaz směřoval i k referencím uchazeče.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 360- 15393/16,
(uložen úkol číslo 21876).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace
provádění /3“ firmě IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094, za nabídkovou cenu 298.870 Kč
vč. DPH. RM schvaluje SOD na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/13, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 360 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Podnět z OV Krčín - doplnění osvětlení v ul. Železova louka
Identifikace:
OV Krčín vznesl ve svém zápise č. 5 z 11.10.2016 opakovaný podnět k doplnění VO v ulici Železova louka. Byl zadán
úkol v PVO pro TS - vyčíslit předpokládané náklady na realizaci požadavku OV Krčín, tj. doplnění jednoho světla na
stávající stožár VO v ul. Železova louka. Celou záležitost s těmito informacemi předložit ke konečnému rozhodnutí v
RM 360. Informace o nákladech souvisejících s doplněním 1 světla VO - Železova louka: světlo Astra s výbojkou
70W - 2.650 Kč, konzola + objímka 300 Kč, montáž - vysokozdvižná plošina 1 hodina 600 Kč, práce technika 1
hodina 200 Kč. Celkové náklady 3.750 Kč (roční náklady na elektrickou energii cca 600 Kč).
K rozhodnutí:
Rozhodnout o případné realizaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - jedná se o požadavek vzešlý ze zápisu OV Krčín - tj. doplnit osvětlení v ul. Železova louka. V případě souhlasu
RM termín realizace do konce roku 2016. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 360- 15394/16,
(uložen úkol číslo 21877).
RM souhlasí s doplněním 1 ks světla VO do ul. Železova louka a ukládá TS zajistit realizaci dle předloženého návrhu řešení.
RM 360 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Dotaz Ing. Maura - osvětlení v ul. Kasárenská
Identifikace:
Ing. Maur vznesl dotaz na termín realizace VO v ul. Kasárenská.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
ORM - do konce listopadu bude hotovo.
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3.16 MST - zjednosměrnění ul. Družstevní
Identifikace:
Informace MST.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:

MST informoval o změně dopravního režimu v ul. Družstevní - došlo zde ke zjednosměrnění dopravy v této ulici.

3.17 Předložení návrhu vizualizace lávky na akci „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na
lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 360 - 3/17

Identifikace:

Informace z ORM přednesená přímo na jednání RM 360 - v současné době se zpracovává projektová dokumentace
na akci: Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují, kterou
zpracovává firma ASSPRO projekční a inženýrská kancelář, s.r.o., Plhovská 1100, 547 01 Náchod. Zpracovatel PD
předkládá k odsouhlasení návrh lávky, který zapracoval do vizualizace. S návrhem byli na místě seznámeni zástupci
Osadního výboru Vrchoviny p. Macháně a pí Rydlová a ARCH. Vizualizace byla na místě podrobně vysvětlena. Proti
návrhu nebyly podány žádné námitky.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předloženou vizualizaci lávky.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní byli seznámeni s návrhem řešení lávky. Proti návrhu nebyly podány žádné námitky. Jeden z radních zdůraznil,
aby projektová dokumentace byla zpracována tak, aby následná realizace nepřekročila částku, která je navržena do
rozpočtu města na rok 2017.
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 360- 15395/16
RM bere na vědomí předloženou vizualizaci mostu (lávky) ve Vrchovinách ve znění přílohy č. RM 360 - 3/17.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Podnět radního Ing. Prouzy k Sepskému mostu
Identifikace:
Ing. Prouza upozornil, že i po skončené rekonstrukci přetrvávající otřesy dvou domů přiléhajících k mostu, které
nastávají při přejíždění odvodňovacího kanálku "účka", které je zde umístěno.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - bylo tomu tak již dříve, očekával, že to s rekonstrukcí bude vyřešeno - bohužel problém trvá i nadále,
proto žádá, aby při některém z jednání s ŘSD ČR byla tato informace předána a získáno vyjádření, zda toto nelze
nějak řešit. Má to negativní vliv jak na kvalitu bydlení, tak na obě nemovitosti, kterých se otřesy týkají.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 360- 15396/16,
(uložen úkol číslo 21878).
RM ukládá OMM upozornit na nejbližším jednání se zástupci ŘSD ČR, že u Sepského mostu přetrvávají i po rekonstrukci
problémy s otřesy způsobené přejížděním těžších vozidel přes odvodňovací kanálek, které se přenáší na nejbližší dva domy
u mostu. RM ukládá prověřit, zda by existovala možnost nějakého řešení.
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Správa nemovitostí

16:10

OMM

4.1 Výpověď z nájmu prostoru pro podnikání - pí Ludmila Trojanová, galanterie č. p. 201
Identifikace:

(Int.: OSN/508) Zdroj. dokum.: RM 360 - 4/1 - Flash Příloha: RM 360 - 4/1 - Flash

Jedná se o podanou výpověď z nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka (prodejna
galanterie), podanou nájemcem pí Ludmilou Trojanovou, Vrchovinská 959, Nové Město nad Metují, IČO: 14542030.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď.
Odůvodnění:
Výpověď je podána v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. OSN o uvolnění prostor informovalo sousedního
nájemce - možnost rozšíření prostor.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 360- 15397/16,
(uložen úkol číslo 21879).
RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka (prodejna galanterie),
podanou nájemcem pí Ludmilou Trojanovou, Vrchovinská 959, Nové Město nad Metují, IČO: 14542030 a ukládá OSN
zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor za standardních podmínek (doba neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce, minimální
nabídková cena dle cenové mapy - 950 Kč/m2/rok) s přiměřenou inzercí.
RM 360 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Doplnění Ubytovacího a Provozního řádu městské ubytovny, č. p. 179
Identifikace:

(Int.: OSN/509) Zdroj. dokum.: RM 360 - 4/2 - Flash Příloha: RM 360 - 4/2 - Flash

Jedná se o doplnění ubytovacího řádu o dva body, které vychází z provozních zkušeností s městskou ubytovnou, č. p.
179, ul. 1. máje, Nové Město nad Metují. 1. Vstup do městské ubytovny je povolen pouze ubytovaným - toto opatření
by mělo zamezit zneužívání termínu "návštěva", kdy známí ubytovaných klientů používají ubytovnu v rámci pokojů,
sociálních zařízení a kuchyňky. 2. Pravidlo "3x a dost" - toto opatření by mělo sloužit, jako nástroj na problémové
klienty, kteří opakovaně hrubě porušují ubytovací a provozní řád. Pokud dojde opakovaně k hrubému porušení
ubytovacího řádu je nyní smlouva okamžitě ukončena a klient po dubu 6 měsíců nemůže využít služeb městské
ubytovny. OSN navrhuje, aby klient, který 3x hrubě poruší ubytovací a provozní řád a je mu ukončena z těchto důvodů
smlouva, zcela ztratil do budoucna možnost využít služeb Městské ubytovny. Účinnost změn ode dne 01.12.2016.
K rozhodnutí:
Souhlasit s doplněním a schválit nové znění Ubytovacího a provozního řádu.
Odůvodnění:
1. Vstup do městské ubytovny je povolen pouze ubytovaným - toto opatření by mělo zamezit zneužívání termínu
"návštěva", kdy známí ubytovaných klientů používají ubytovnu v rámci pokojů, sociálních zařízení a kuchyňky. 2.
Pravidlo "3x a dost" - toto opatření by mělo sloužit, jako nástroj na problémové klienty, kteří opakovaně hrubě
porušují ubytovací a provozní řád. Pokud dojde opakovaně k hrubému porušení ubytovacího řádu je nyní smlouva
okamžitě ukončena a klient po dubu 6 měsíců nemůže využít služeb městské ubytovny. OSN navrhuje, aby klient,
který 3x hrubě poruší ubytovací a provozní řád a je mu ukončena z těchto důvodů smlouva, zcela ztratil do budoucna
možnost využít služeb Městské ubytovny. OSN doporučuje schválení. Doplnění bylo konzultováno s OSV a BK - se
souhlasným stanoviskem. V příloze je červeně označen text, který bude z řádu vyřazen, modře jo označen doplněný
text.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 360- 15398/16,
(uložen úkol číslo 21880).
RM souhlasí s doplněním Ubytovacího a provozního řádu o dva body, které vychází z provozních zkušeností s městskou
ubytovnou, č. p. 179, ul. 1. máje, Nové Město nad Metují s účinností ode dne 01.12.2016. Jedná se o: 1. Povolení vstupu do
objektu pouze ubytovaným, 2. Pravidlo "3x a dost". RM schvaluje znění Ubytovacího a provozního řádu ve znění přílohy č.
RM 360 - 4/2.
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4.3 Žádost o udělení souhlasu s odepisováním technického zhodnocení objektu č. p. 415
Identifikace:

(Int.: OSN/510) Zdroj. dokum.: RM 360 - 4/3 - Flash Příloha: RM 360 - 4/3 - Flash

Žádost nájemce prostor pro podnikání v objektu č. p. 415, ul. 28. října, Mateřská škola a Základní škola speciální
NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, o udělení souhlasu vlastníka s odepisováním
technického zhodnocení objektu. Technické zhodnocení objektu spočívá ve výstavbě výtahu pro imobilní mezi
přízemím a prvním patrem. Celkové náklady na provedení technického zhodnocení činí 500.940 Kč. Dodávka i
montáž byla kompletně zajištěna a hrazena nájemcem prostor pro podnikání, souhlas s provedením technického
zhodnocení byl udělen usnesením č. RM 335-14175/15.
K rozhodnutí:
Udělit souhlas vlastníka.
Odůvodnění:
Žádost byla podána v souladu s Pravidly pro technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace) bytů a prostor pro
podnikání v majetku města Nové Město nad Metují realizované z podnětu nájemce a hrazené nájemcem. OSN
doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 360- 15399/16,
(uložen úkol číslo 21881).
RM na základě žádosti nájemce prostor pro podnikání v objektu č. p. 415, ul. 28. října, Mateřská škola a Základní škola
speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, souhlasí s udělením souhlasu vlastníka s
odepisováním technického zhodnocení objektu, který se týká výstavby výtahu pro imobilní v objektu č. p. 415, ul. 28. října.
RM ukládá OSN vystavit souhlas ve znění přílohy č. RM 360 - 4/3.
RM 360 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.10.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/511) Zdroj. dokum.: RM 360 - 4/4 - Flash Příloha: RM 360 - 4/4 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.10.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 360- 15400/16,
(uložen úkol číslo 21882).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.10.2016 ve znění přílohy č. RM 360 - 4/4.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.10.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/512) Zdroj. dokum.: RM 360 - 4/5 - Flash Příloha: RM 360 - 4/5 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.10.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 360- 15401/16,
(uložen úkol číslo 21883).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.10.2016 ve znění přílohy č. RM 360 - 4/5.
RM 360 Bere na vědomí.
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Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2015/2016 v mateřských školách
Identifikace:
Ředitelky "MŠ Rašínova" a "MŠ Na Františku" a zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Krčín předstupují před RM s
hodnocením školního roku 2015/2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí hodnocení školního roku 2015/2016 v mateřských školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:06 hodin přišly na jednání RM ředitelky a zástupkyně ředitelky novoměstských MŠ a zhodnotily školní rok
2015/2016.
1/ pí Eva Rousková - stručně několik informací - MŠ je téměř naplněna, jedno místo pro předškoláka je volné. V září
nastoupilo 142 dětí. V letošním školním roce je ve škole 52 předškoláků, někteří rodiče zvažují odklad - vzhledem k
tomu, že jsou posunuté zápisy do 1. tříd, je možné, že odkladů bude méně. Všechny učitelky jsou kvalifikované a dále
se vzdělávají. Od září 2017 bude docházet ke změnám ve školském zákonu, povinná školní vzdělávání v posledním
roce MŠ. Došlo k zabezpečení budovy, rodiče mají zapůjčené čipy, z důvodu bezpečnosti se budova zamyká. Jsou
spokojené se cvičením ve sportovní hale u stadionu gen. Klapálka. Spolupráce s ostatními organizacemi je velmi
dobrá (MMUZ, MKN, MK, DDM, ZUŠ, ZŠ i ostatní MŠ). Poděkovala zřizovateli a jeho pracovníkům. Dále poděkovala
za přízeň věnovanou rozpočtu. Rekonstrukce sociálních zařízení je ukončena a vyzvala zájemce, aby se přišli osobně
podívat. MŠ bude mít v příštím roce 50. výročí - termín oslavy zatím není znám.
2/ pí Hana Kavková - škola má 2 pracoviště - MŠ Na Františku a MŠ Pod Výrovem. V MŠ Na Františku je 6 volných
míst ve speciální třídě, v MŠ Pod Výrovem 4 volná místa. Do funkce ředitelky nastoupila dne 01.08.2016, ale vlastně
bývalou ředitelku zastupovala již od února. Od letošního školního roku došlo k úbytku dětí cca o 30, zrušili 1 oddělení,
které vzniklo před několika lety z tělocvičny. MŠ Pod Výrovem oslavila 70. výročí otevření a MŠ Na Františku 40.
výročí. Došlo k výstavbě nového pítka na školní zahradě. Zrovna dnes praskla voda v tělocvičně, ale ve spolupráci s
OSN se snad problém vyřeší. Poděkovala za výbornou spolupráci s OSN. MŠ čeká v tomto týdnu inspekce.
3/ pí Lenka Benešová - od roku 2009 spadají pod "ZŠ a MŠ Krčín", zpočátku byly ze spojení obavy, ale spolupráce s
ředitelkou je velmi dobrá a je za to spojení subjektů ráda. Volná místa v MŠ nemají, pracuje zde 5 kvalifikovaných
učitelů. V loňském školním roce absolvovali také cvičení ve sportovní hale u stadionu gen. Klapálka, kromě toho
mohou využívat i tělocvičnu u ZŠ. Kromě cvičení absolvovali lyžařský kurz, nyní začíná opět bruslení - rodiče jsou se
sportovními aktivitami dětí spokojeni. Jsou rádi a děkují za pítko na zahradě. Děkují za velmi dobrou spolupráci s
OSN. V současné době mají také problémy s vodou a zatékáním, snaží se najít příčinu.
4/ pí Marcela Šanovcová - vrátila se z MD jako učitelka a ode dne 01.10.2016 byla jmenována zástupkyní ředitelky,
paní Ivana Šubrtová odešla do důchodu. V MŠ je celkem zapsáno 21 dětí, s udělením výjimky by jich mohlo být
celkem 28 - volná místa tedy mají. Vyjmenovala hlavní akce MŠ: Tvořivá dílna, Rej čarodějnic, využívali nabídky kina
na divadelní a filmová představení, každý sudý týden jezdí na cvičení do sportovní haly u stadionu gen. Klapálka,
vloni byli poprvé v novoměstském bazénu (pozn.: dříve jezdili do Náchoda) - vozí je tam hasiči. Na zahradě mají
instalováno také pítko. Dle jejího názoru vše funguje tak jak má.
MST požádal ředitelky, aby škola od rodičů nevybírala zubní pasty a papírové kapesníky. Rodiče si platí "školkovné" a
tyto věci by už měly být zahrnuty v částce, kterou rodiče platí. Paní Kavková reagovala slovy, že již není trendem
látkový kapesník a rodiče chtějí, aby dítě v MŠ papírové kapesníky mělo, tak je nosí sami, MŠ to po nich ani
nevyžaduje. MST - s informací naložte dle svého uvážení. ST - tam, kde za kapesníčky nevybírají, tam nejsou?
Odpověděla paní Rousková - ano, jsou tam - kupuje je MŠ. MST - dále by byl rád, kdyby obědy v MŠ stály všude
stejně. Ředitelky reagovaly, že rozdíly jsou proto, že každá školní jídelna vaří pro jiný počet dětí a náklady tak jsou
různé.
Dotaz Mgr. Černý - Jak hodnotí MŠ Vrchoviny výuku plavání v Novém Městě nad Metují oproti Náchodu? Odpověděla
paní Šanovcová - jsou spokojenější v Novém Městě nad Metují, v Náchodě byli jen v brouzdališti, tady skutečně
plavou.
Diskuse končila zájmem radních o prohlídku MŠ a zahrad. MST - můžeme to naplánovat v rámci některé z
koncepčních RM v roce 2017.
ST poděkoval ředitelkám a zástupkyním ředitelek za jejich dosavadní práci.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 360- 15402/16
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2015/2016 v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, v
Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, v Základní škole a Mateřské škole Krčín - pracoviště MŠ Krčín a v
Základní škole a Mateřské škole Krčín - pracoviště MŠ Vrchoviny přednesené ředitelkami a zástupkyněmi ředitelky těchto
příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.

STIS

RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.2 Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/2 - Flash Příloha: RM 360 - 5/2 - Flash

Identifikace:

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ
Rašínova" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "MŠ Rašínova" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 360- 15403/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 za školní rok
2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/3 - Flash Příloha: RM 360 - 5/3 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Na
Františku" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "MŠ Na Františku" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 360- 15404/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 za školní rok
2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/4 - Flash Příloha: RM 360 - 5/4 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá zástupkyně ředitelky
"ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 360- 15405/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská škola Krčín za
školní rok 2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí.

STIS

RM 360 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.5 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny"
Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/5 - Flash Příloha: RM 360 - 5/5 - Flash

Identifikace:

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá zástupkyně ředitelky
"ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 360- 15406/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská škola Vrchoviny za
školní rok 2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zápis č. 5 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/6 - Flash Příloha: RM 360 - 5/6 - Flash

Dne 07.11.2016 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen ŠR). ŠR schválila Výroční zprávu o
činnosti školy za školní rok 2015/2016. V rámci diskuse byly projednány aktuální otázky týkající se inkluze a
dodržování pravidel slušného chování studentů ze střední školy v sousedství "ZŠ Malecí".
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 5 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 360- 15407/16
RM se seznámila se zápisem č. 5 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, ze dne 07.11.2016 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 360 - 5/6.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací - MMUZ, MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/7

Identifikace:

Dne 12.09.2016 schválila Vláda ČR nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou se navyšují
platové tarify s platností ode dne 01.11.2016. Pro ředitele MMUZ a MSSS OÁZA platí tabulka dle přílohy č. 1 k NV č.
564/2006 Sb. Zřizovatel zařazuje ředitele příspěvkových organizací do platových tříd a platových stupňů podle výše
uvedeného nařízení vlády. Z těchto důvodu je třeba schválit nové platové výměry pro ředitele příspěvkových
organizací Městského muzea Nové Město nad Metují a Městského střediska sociálních služeb Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací - MMUZ a MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 360- 15408/16
RM souhlasí se změnou platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Městské muzeum Nové Město nad Metují a
Městské středisko sociálních služeb Nové Město nad Metují v souvislosti se změnou platových tarifů ode dne 01.11.2016.
RM 360 Souhlasí.

STIS
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5.8 Odměny ředitelů škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/8

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS seznámil radní, jaká byla zvolena hodnotící kritéria.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 360- 15409/16
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 360 - 5/8.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Odměny ředitelů MMUZ, MKN, MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/9

Identifikace:
OSKS a OSV navrhují odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS Oáza.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS Oáza.
Odůvodnění:

Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal ST. Usnesení bylo odsouhlaseno ve znění: "...upraveného zdrojového dokumentu č. RM 360 - 5/9."
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 360- 15410/16
RM schvaluje odměny ředitelům Městského muzea Nové Města nad Metují, Městské knihovny Nové Město nad Metují a
Městského střediska sociálních služeb Oáza ve znění upraveného zdrojového dokumentu č. RM 360 - 5/9.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/10 - Flash Příloha: RM 360 - 5/10 - Flash

Sportovní klub Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí zálohy z dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši
500 tis. Kč. Důvodem žádosti je nedostatek finančních prostředků na provoz v 1. čtvrtletí. Poskytnuté prostředky
budou zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2017.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2017 SK Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 360- 15411/16,
(uložen úkol číslo 21884).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2017 Sportovní mu klubu Nové Město nad
Metují ve výši 500 tis. Kč z důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.

STIS

RM 360 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.11 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o zapůjčení stánků
Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/11 - Flash Příloha: RM 360 - 5/11 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o zapůjčení 6 kusů stánků na vánoční prodejní výstavu, která se uskuteční ve
čtvrtek 15.12.2016 v prostorách školy. Stánky potřebují již ve středu 14.12.2016 dopoledne, v pátek 16.12.2016
dopoledne budou připravené k odvozu.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení stánků pro "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: V požadovaném termínu jsou stánky volné, souhlasíme s jejich zapůjčením.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 360- 15412/16,
(uložen úkol číslo 21885).
RM schvaluje zapůjčení 5 ks stánků Základní škole a Mateřské škole Krčín na vánoční výstavu, která se uskuteční v budově
školy ve čtvrtek 15.12.2016. RM ukládá TS zajistit dovoz stánků ve středu 14.12.2016 v dopoledních hodinách a jejich odvoz
v pátek 16.12.2016 v dopoledních hodinách.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2017
Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/12 - Flash Příloha: RM 360 - 5/12 - Flash

Identifikace:

TC Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 40 tis. Kč. Důvodem
je nedostatek finančních prostředků na začátku roku na úhradu energií a na přípravu areálu na zahájení sezóny.
K rozhodnutí:
Schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2017 TC Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti i v předchozích letech.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 360- 15413/16,
(uložen úkol číslo 21886).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2017 Tennis Clubu Nové Město nad Metují
ve výši 40 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace
schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM 360 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Vzdání se členství v KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/13 - Flash Příloha: RM 360 - 5/13 - Flash

Bývalý ředitel MKN a bývalá ředitelka MK se vzdávají členství v KKULT.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí vzdání se členství v KKULT a poděkovat za jejich práci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 360- 15414/16
RM bere na vědomí rezignaci na členství v KKULT paní Ilony Daňkové a Mgr. Vladimíra Růžičky. RM oběma děkuje za jejich
práci v KKULT.

STIS

RM 360 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.14 Vzdání se členství v Redakční radě Novoměstského zpravodaje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 5/14 - Flash Příloha: RM 360 - 5/14 - Flash

Bývalý ředitel MKN se vzdává členství v Redakční radě Novoměstského zpravodaje.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí vzdání se členství v Redakční radě Novoměstského zpravodaje poděkovat za dosavadní práci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 360- 15415/16
RM bere na vědomí rezignaci na členství v Redakční radě Novoměstského zpravodaje Mgr. Vladimíra Růžičky a děkuje mu
za jeho práci v Redakční radě Novoměstského zpravodaje.

STIS

RM 360 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 6

16:20

Finance

OF

6.1 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 6/1 - Flash Příloha: RM 360 - 6/1 - Flash

Návrh rozpočtu na rok 2017. Podrobné projednání poslední verze před vyvěšením. Dne 14. 11. 2016 se konal
seminář zastupitelů a FV k rozpočtu města na rok 2017. V návrhu rozpočtu jsou provedeny změny, o kterých bylo na
semináři jednáno a drobné textové úpravy.
K rozhodnutí:
Schválit návrh rozpočtu na rok 2017 před vyvěšením na úřední desce.
Odůvodnění:
RM projedná poslední úpravy v podkladu "Rozpočet Nového Města nad Metují na rok 2017" - viz příloha č. RM 360 6/1 tak, aby v souladu se zákonem o obcích byl co nejpropracovanější návrh rozpočtu zveřejněn po dobu 15 dnů, a
aby případné připomínky mohly být předloženy spolu s návrhem na pořad jednání rozpočtového ZM, které se bude
konat dne 15.12.2016. V návrhu rozpočtu prozatím není upřesněna položka 4112 - neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu - souhrnný dotační stav, která bude upravena na základě skutečně přidělené částky při schvalování
rozpočtu. O změnu pak bude upravena jiná příjmová položka rozpočtu (daňové příjmy). FV návrh rozpočtu projednal a
doporučil rozpočet takto vyvěsit a pak i přijmout.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF informoval o drobné opravě v předloženém návrhu rozpočtu města na rok 2017 - v příjmech se celková
položka Splátky půjček ve výši 395 tis. Kč rozdělí na 3 položky podle právní formy subjektu, který půjčku splácí celková částka zůstává stejná.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 360- 15416/16,
(uložen úkol číslo 21887).
RM souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2017 ve znění upravené přílohy č. RM
360 - 6/1 a ve smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na rok 2017 takto zveřejnit a předložit ke schválení v
ZM.
RM 360 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 6/2 - Flash Příloha: RM 360 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 360 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, poškozeného, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 360- 15417/16,
(uložen úkol číslo 21888).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Na Františku, MŠ Rašínova 600, Technických služeb a
místního hospodářství, ve znění přílohy č. RM 360 - 6/2.
RM 360 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

6.3 Universální smlouva o předávání hotovosti v obalech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 6/3 - Flash Příloha: RM 360 - 6/3 - Flash

RM je předložena Universální smlouva o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp.
969, Praha. Smlouva je navržena z důvodu usnadnění manipulace s hotovostí vybíranou z parkovacích automatů, kdy
přepočet mincí na pobočce KB je časově náročný a z toho důvodu organizačně komplikovaný (přítomnost pokladní
města a městské policie). Mince budou v KB předány v zapečetěném obalu a zasílány na pobočku v Hradci Králové,
kde dojde k přepočtu a připsání příslušné částky na účet města. Finanční operace je rovněž ze strany banky zatížena
nižším poplatkem.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 360- 15418/16,
(uložen úkol číslo 21889).
RM schvaluje Universální smlouvu o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha,
ve znění přílohy č. RM 360 - 6/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 360 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 360 - 21.11.2016

Různé

16:40

7.1 Zápis č. 43B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 19.10.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 7/1 - Flash Příloha: RM 360 - 7/1 - Flash

RM je předložen zápis č. 43B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 19.10.2016 ve znění přílohy č. RM 360 7/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení jednoho místa na domově pro seniory a ukončení jedné nájemní smlouvy na
nájemním domě s pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 360- 15419/16
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v domově pro seniory a ukončení 1 nájemní smlouvy na nájemním domě s
pečovatelskou službou - vše ve znění přílohy č. RM 360 - 7/1.
RM 360 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis z 5. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 02.11.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 7/2 - Flash Příloha: RM 360 - 7/2 - Flash

RM je předložen zápis z 5. zasedání Komise pro cestovní ruch ze dne 02.11.2016 - viz příloha č. RM 360 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Paní Petruželková - v zápise Komise pro cestovní ruch je zmíněno přejmenování festivalu veselohry - o název jí ale
nyní nejde - ptá se, zda se uvažuje nad tím, že by se festival konal 1x za 2 roky (již se o tom několikrát mluvilo i na
jednání RM s tím, že se to odsouvalo na dobu, až bude v MK nový ředitel/ka). ST - změna termínu a názvu vyplývá ze
závěrů schůzky v Praze. Debatu i na toto téma můžeme otevřít - teď je ale důležitá změna názvu festivalu. MST - k
tomu by bylo dobré, aby byla MK zpracována stručná koncepce budoucnosti festivalu, která by byla předložena do
RM a byl by přizván k tomu ředitel MK. Toto může být součástí první koncepční RM v roce 2017.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 360- 15420/16
RM bere na vědomí zápis z 5. zasedání Komise pro cestovní ruch ze dne 02.11.2016, ve znění přílohy č. RM 360 - 7/2.
RM 360 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 ZM 117 (15) - program
Identifikace:
Dne 15.12.2016 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 15. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Ne/schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 360- 15421/16,
(uložen úkol číslo 21890).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 117 (15): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance - Rozpočet města na rok 2017; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 360 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

7.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umísťování psů do útulku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 7/4 - Flash Příloha: RM 360 - 7/4 - Flash

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umísťování psů do útulku uzavřené dne 21.5.2012.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umísťování psů do útulku ze dne 21.5.2016.
Odůvodnění:
Původní smlouva z roku 2012 byla uzavřená na umístění až 15 psů a tomu odpovídala dosud hrazená částka 60.000
Kč. Jelikož počet umísťovaných psů se průběžně snižuje, aktuálně máme v útulku umístěno 8 psů, vyjednal vrchní
strážník MP s provozovatelkou útulku ode dne 01.01.2017 nové podmínky (snížení počtu psů na 4, částka 20.000 Kč
za rok). Pokud by počet umísťovaných psů opět narostl, bylo by to řešeno dodatkem ke smlouvě.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 360- 15422/16
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umísťování psů do útulku ze dne 21.5.2012, uzavřené mezi městem Nové Město na
Metují a pí Janou Lemfeldovou, se sídlem: Lukavice 222, 516 03 Lukavice, IČO: 72789590, ve znění přílohy č. RM 360 - 7/4
a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k lince č. 640 349 Červený Kostelec-Česká SkaliceKvasiny, Škoda Auto-Rychnov nad Kněžnou
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 7/5 - Flash Příloha: RM 360 - 7/5 - Flash

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO: 60110244, k provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy na lince č. 640 349 Červený Kostelec-Česká Skalice-Kvasiny, Škoda Auto-Rychnov nad Kněžnou.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza upozornil, že se jedná o úplně novou autobusovou linku. Autobus má jezdit z Červeného Kostelce ve
směru: Česká Skalice - Nové Město nad Metují (autobusové nádraží Rychta) - náměstí Republiky - Husovo náměstí Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou. Jednalo by se o 3 páry autobusů denně v pracovní den přes Husovo
náměstí, 2 páry autobusů v sobotu a 1 pár v neděli. Město ale mělo vždy zájem o snížení počtu průjezdu autobusů
přes Husovo náměstí a ne naopak. Po diskusi se většina přiklonila k souhlasu s udělením licence.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 360- 15423/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 349 Červený
Kostelec-Česká Skalice-Kvasiny, Škoda Auto-Rychnov nad Kněžnou. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti
provozu se souhlas používání účelové komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení
vždy jednoho autobusu na odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné
linkové osobní dopravy.
RM 360 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

7.6 Zrušení Opatření RM č. 11
Identifikace:
Zrušení Opatření RM č. 11 - Zásady pro poskytování slev na nájemném pro seniory účinné ode dne 15.05.2002.
K rozhodnutí:
Zrušit Opatření RM č. 11.
Odůvodnění:
Vedoucí OSN navrhuje zrušení těchto zásad. Nikdy nebyly použity, jsou již zastaralé. Případné žádosti o slevy na
nájemném by byly posuzovány individuálně.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Mgr. Černého - poté odsouhlaseno, jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 360- 15424/16
RM ruší Opatření RM č. 11 účinné ode dne 15.05.2002, kterým byly vydány Zásady pro poskytování slev na nájemném pro
seniory.
RM 360 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

7.7 Plán zimní údržby 2016 - 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 7/7 - Flash Příloha: RM 360 - 7/7 - Flash

TS předkládají RM Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 - 2017 v Novém Městě nad Metují.
Po jeho schválení se stane základním dokumentem pro provádění zimní údržby a uživatelé místních komunikací
budou povinni se tímto plánem řídit, dále je nutné zajistit jeho zveřejnění na úřední desce města Nové Město nad
Metují a na internetových stránkách města Nové Město nad Metují. Plán zimní údržby: část A místní komunikace, část
B chodníky pro zimní období 2016 - 2017 v Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 360 - 7/7.
K rozhodnutí:
Schválit plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 - 2017.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Oba dokumenty jsou předloženy ve stejném znění jako pro minulá období. Zkušenosti z předešlých
zimních období ukázaly, že navrhovaný stav vyhovuje potřebám města a je pro TS časově i ekonomicky proveditelný.
Nově byly doplněny dva údaje (pozn.: v textu příloh jsou označeny červeně). Vyjádření OV: OV Vrchoviny - bez
připomínek, OV Krčín - bez připomínek, OV Spy - bez připomínek.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 360- 15425/16
RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2016 - 2017 v Novém Městě nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 360 - 7/7. RM ukládá OSÚ zajistit zveřejnění plánu zimní údržby na úřední desce města Nové Město nad Metují
a trvale, po dobu jeho platnosti, na internetových stránkách města Nové Město nad Metují.
RM 360 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

7.8 BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2017
Zdroj. dokum.: RM 360 - 7/8 - Flash Příloha: RM 360 - 7/8 - Flash

Identifikace:

S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče, od roku 2015 rozšířeno
o modul Pasport-revize. Z tohoto důvodu je třeba schválit znění smlouvy upravené podle aktuálních podmínek. Výkon
těchto agend přešel v roce 2012 z PNT na OSN.
K rozhodnutí:
Schválit Obchodní smlouvu č. 2017/911 na aktualizaci programových produktů firmy BraunSW.
Odůvodnění:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče, od roku 2015 rozšířeno
o modul Pasport-revize, jedná se o smlouvu na dobu určitou do konce kalendářního roku. Z tohoto důvodu je třeba
každý rok schválit znění smlouvy upravené podle aktuálních podmínek.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 360- 15426/16,
(uložen úkol číslo 21891).
RM schvaluje Obchodní smlouvu č. 2017/911 na aktualizaci programových produktů firmy BraunSW, Práškova 435, 280 02
Kolín 3, IČO: 46376941, ve znění přílohy č. RM 360 - 7/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 360 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Smlouva licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 360 - 7/9 - Flash Příloha: RM 360 - 7/9 - Flash

Firma CNS je dodavatelem spisové služby pro MěÚ. Na základě dalších požadavků na rozvoj spisové služby se
ukazuje, že bude vhodnější zajistit vyšší úroveň podpory ze strany CNS. Cena za roční podporu je v tomto případě
sice vyšší, ale nová smlouva nám umožňuje přístup k novým verzím nejen na základě tzv. legislativního update, ale i
na základě našich připomínek a požadavků, přičemž servisní práce budou účtovány s nižší hodinovou sazbou než
doposud. Zvážíme-li ceny nových verzí mimo legislativní update a sníženou hodinovou sazbu za servisní práce, jsou
celkové náklady na provoz spisové služby při využití nové úrovně podpory nižší a řešení problémů a požadavků je
operativnější.
K rozhodnutí:
Schválit licenční smlouvu č. CNS_SSL_16_24_NMnM na aktualizaci programových produktů firmy CNS, a.s.
Odůvodnění:
Na základě dalších požadavků na rozvoj spisové služby se ukazuje, že bude vhodnější zajistit vyšší úroveň podpory
ze strany CNS. Cena za roční podporu je v tomto případě sice vyšší, ale nová smlouva nám umožňuje přístup k
novým verzím nejen na základě tzv. legislativního update, ale i na základě našich připomínek a požadavků, přičemž
servisní práce budou účtovány s nižší hodinovou sazbou než doposud. Zvážíme-li ceny nových verzí mimo legislativní
update a sníženou hodinovou sazbu za servisní práce, jsou celkové náklady na provoz spisové služby při využití nové
úrovně podpory nižší a řešení problémů a požadavků je operativnější.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 360- 15427/16,
(uložen úkol číslo 21892).
RM schvaluje licenční smlouvu č. CNS_SSL_16_24_NMnM na aktualizaci programových produktů firmy CNS a.s., se sídlem
Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČO: 26129558, ve znění přílohy č. RM 360 - 7/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 360 Schvaluje.

STIS

Stránka 41 z 44

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 24.11.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 360 - 21.11.2016

7.10 Ing. Prouza - Pozvánka na diskusní setkání v rámci zahájení nového ročníku tradičního výzkumu
Město pro byznys 2016
Identifikace:
Dotaz radního Ing. Prouzy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - byla mu doručena e-mailová "Pozvánka na diskusní setkání v rámci zahájení nového ročníku tradičního
výzkumu Město pro byznys 2016", které se uskuteční ve středu 14.12.2016 od 11:00 hodin v krásných prostorách
Letenského zámečku v Praze (Letenské sady 341, Praha 7). Téma jednání: budoucí rozvoj měst a obcí na základě
podnikatelských investic. Součástí setkání bude vyhlášení výsledků v kritériu iRating. Ing. Prouza se dotázal ostatních
radních, zda jim také byl doručen tento e-mail. Překvapilo ho, že ho oslovili, nikdy před tím se akce od "Města pro
byznys" neúčastnil. TAJ + MST - také jim přišel tento e-mail, oslovují zřejmě více lidí - nejedná se o akci, kde by se
vyhlašovaly nějaké ceny - jde pouze o diskusní setkání - nutná účast vedení města tedy není - záleží tedy na jejich
zvážení, zda se budou chtít akce zúčastnit.

7.11 Dotazy radního Ing. Maura, MBA
Identifikace:
Radní Ing. Maur, MBA, vznesl 2 dotazy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur - 1/ k opatřením zaměřeným na zastavení klesajícího počtu obyvatel ve městě - přihlašování občanů, kteří
zde žijí a mají trvalé bydliště jinde atd., co se v tomto směru realizovalo za opatření? Setkal se s názorem, že to je tak
administrativně zatěžující proces, že se tomu každý raději vyhne. MST - ano, je to skutečně tak, že nelze toto zařídit u
jednoho úředníka na MěÚ. Je pak problém nalézt nějaké způsoby, jak stimulovat zájem občanů, aby toto absolvovali,
když je k tomu netlačí žádný zákonný předpis.
Ing. Maur - 2/ investiční projekty / počet projektů / kapacitní problém OMM - viz předešlá debata na RM. Bude
přistoupeno k tomu, že chybějící kapacity potřebné k dostatečně rychlé realizaci schválených investic, budou řešeny
prostřednictvím externího ingeneeringu? TAJ - je to stále v jednání - OMM požaduje navýšení počtu pracovníků o
jednoho investičního technika, ale zároveň nepředkládá žádný návrh, jak tyto kapacity řešit prostřednictvím externích
služeb. Na poslední RM v roce 2016 (tj. dne 19.12.2016) bude TAJ předložen návrh počtu pracovníků zařazených do
MěÚ pro rok 2017 a u toho bude zároveň řešena tato záležitost. Ing. Maur - chápe to, pouze chce upozornit, že
ingeneering může mít celkem velký dopad na "provozní" rozpočet města. Jde o to, vytvořit si o tom představu co
nejdříve. Závěrem diskuse k tomuto bodu reagoval MST.
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7.12 Podnět Mgr. Černého k odlehčovacím pobytům v MSSS Oáza
Identifikace:
Podnět radního Mgr. Černého a zároveň předsedy Komise sociálně-rozmisťovací k odlehčovacím pobytům v MSSS
Oáza.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Černý - dotaz k odlehčovacím pobytům - ty nejsou schvalovány a řešeny v Komisi sociálně-rozmisťovací, ale
občas se objevují z veřejnosti hlasy, že tam bývají umožňovány pobyty i občanům nebydlícím ve městě a pak se
nedostane kapacit pro občany města. Byl by rád, aby byla RM seznámena s tím, jak jsou tyto procesy nastaveny. Je
otázkou, zda i do tohoto procesu by nějak operativně neměla být zapojena Komise sociálně-rozmisťovací, i když si je
vědom, že jde často o rychlá, operativní rozhodnutí. ST přislíbil tyto záležitosti řešit s OSV a vedením MSSS Oáza.

7.13 Informace MST ze společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Identifikace:
Informace MST o nových cenách vody.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Ing. Beseda, MBA, který je za město členem představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
informoval radní o nových cenách vodného a stočného na rok 2017. Půjde o růst ceny o 2,2 % - v roce 2016 se cena
nezvedala, takže jde o navýšení po 2 letech. Souhrnná cena vodného a stočného tak bude 74 Kč za m3 vody.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 360:

17:07

Příští porada bude: RM 361, 5.12.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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