Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 391
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 391 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: 12.3.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 391 :
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 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14

Pavel Horvat

Hosté:
1
Bc. Lada Všetičková,
DiS.
2
Jiří Hladík
3
Pavel Staněk
4
Miroslav Bartoň
5
Tomáš Hvězda
6
MgA. Jaroslav Rybáček
7
MUDr. Pavlína
Neumannová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:07 13:55 15:57
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:54
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:55
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:00
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:58
města)

Odchod Účast
16:54
Plná
16:54
Plná
16:54
Plná
Neúčast omluvena
16:54
Plná
Neúčast omluvena
16:54
Plná
16:54
Plná
16:54
Plná
16:54
Částečná
15:07
14:00

Částečná
Částečná

14:58

Částečná

15:05

Částečná

ředitelka MKN

13:07

13:33

Částečná

ředitel MMUZ
zástupce ZUŠ B. Smetany
zástupce ředitele ZUŠ B. Smetany
zástupce ZUŠ B. Smetany
zástupce ZUŠ B. Smetany
zástupkyně rodičů žáků a přátel ZUŠ B.
Smetany

13:07
15:57
15:57
15:57
15:57
15:57

13:33
16:44
16:44
16:44
16:44
16:44

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 391 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 391
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 391 (ve volebním období 85. zasedání) ze dne: 12.3.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 391 :
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 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat
Hosté:
1
Bc. Lada Všetičková,
DiS.
2
Jiří Hladík
3
Pavel Staněk
4
Miroslav Bartoň
5
Tomáš Hvězda
6
MgA. Jaroslav Rybáček
7
MUDr. Pavlína
Neumannová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:07 13:55 15:57
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:54
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:55
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:00
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:58
města)

Odchod Účast
16:54
Plná
16:54
Plná
16:54
Plná
Neúčast omluvena
16:54
Plná
Neúčast omluvena
16:54
Plná
16:54
Plná
16:54
Plná
16:54
Částečná
15:07
14:00

Částečná
Částečná

14:58

Částečná

15:05

Částečná

ředitelka MKN

13:07

13:33

Částečná

ředitel MMUZ
zástupce ZUŠ B. Smetany
zástupce ředitele ZUŠ B. Smetany
zástupce ZUŠ B. Smetany
zástupce ZUŠ B. Smetany
zástupkyně rodičů žáků a přátel ZUŠ B.
Smetany

13:07
15:57
15:57
15:57
15:57
15:57

13:33
16:44
16:44
16:44
16:44
16:44

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 391 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 390) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 390 ze dne 26.2.2018 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 391
V

Kontrola úkolů v počtu 34

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k
zastavění a pozemku p. p. č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Schůzka k připomínkám pí P. k poslednímu návrhu PD je
předběžně naplánována na polovinu března (s ohledem na její dlouhodobou dovolenou). Na
MŽP se nakonec schůzka nekonala, neboť ode dne 01.01.2018 platí novela zákona č. 110/2001
Sb., kterou se náš záměr stal podlimitní a dle názoru MŽP není třeba zpracovávat posouzení
EIA. Předpokládáme, že po schůzce s pí P. by mělo dojít ke konečným úpravám PD.

Závěr: schválen nový termín: 7.5.2018 z důvodu: Projednání připomínek pí P. a a jejich případné
zapracování do PD.
RM 381- 16388/17

Věc : Oprava označení provozoven u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka

22 621 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

RM schvaluje návrh řešení označení obchodů v BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě
A ve znění přílohy č. RM 381 - 3/8 a ukládá OMM projednat tento návrh s vlastníky jednotlivých
obchodů - provozoven a získat jejich souhlasy a poté zařadit do rozpočtu na rok 2018 potřebnou
finanční částku na realizaci, která je odhadována na výši cca 100 tis. Kč.
Žádáme o nový termín plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Čekáme na vyjádření vlastníka.

RM 384- 16487/17

Věc : Smlouva o umístění zařízení - ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel v ul.
Nahořanská na podpěrném bodě vedení nízkého napětí

22 687 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

28.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) č. SUZB/5016/2017 pro umístění
ukazatele okamžité rychlosti vozidel, která se uzavírá mezi městem Nové Město nad Metují a
společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve
znění přílohy č. RM 384 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Tisk: 16.3.2018

RM 385- 16560/17

Věc : Stížnost nájemníků - p. Z., č. p. 45, ul. T. G. Masaryka

22 743 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

28.2.2018

Int: OSN/648

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 385 - 4/4 informace o průběhu sledování problémové
situace v bytovém domě č. p. 44, ul. T. G. Masaryka (stížnost nájemníků na chování p. Z.) a
souhlasí s navrženým postupem, tj. sledovat dále situaci a pokračovat s preventivním opatřením
do dne 28.02.2018.
Splněno - informace byla podána ústně na jednání RM 391.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16600/17

Věc : Jalovce - náměstí Republiky - souhlas s odstraněním

22 766 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

TS Technické služby,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.3.2018 Plnění:

31.3.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vykácením keřového porostu jalovce na pozemku p. p. č. 2034/19 v k. ú. Nové
Město nad Metují o rozloze cca 80 m2.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.3.2018 z důvodu: Práce na vykácení jalovce budou zahájeny dne
12.03.2018. Vykácení a odstranění pařezů a kořenového systému bude provedeno do dne 31.03.2018.
RM 387- 16644/18

Věc : Žádost o zpevnění cesty ve Vrchovinách

22 798 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

31.5.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost pí P. V. o zpevnění příjezdové cesty k RD na pozemku p. p. č. 907/1
v k. ú. Vrchoviny. RM ukládá TS provést prohlídku za účasti ST a znovu záležitost předložit a
projednat v příští RM.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.5.2018 z důvodu: Vedoucí TS jednal s p. V. osobně. Bylo domluveno,
že TS poskytnou materiál na úpravu cesty, p. V. jej rozhrne a TS následně zaválcují.

RM 387- 16648/18

Věc : Smlouva o převodu a převzetí investorství - Kanalizace Železova louka

22 801 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem: Kladská 1521, 547 01 Náchod, na
realizaci akce „Splašková kanalizace v ul. Železova louka, k. ú. Krčín“, ve znění přílohy č. RM
387 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 387- 16652/18

Věc : Kanalizace pro č. p. 123,136,131,127,129 a 29, Vrchoviny - Smlouva o zápůjčce

22 805 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit
firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky ve výši 1.270.550,00 Kč na
realizaci akce „Kanalizace pro č. p. 123,136, 131, 127, 129 a 29 Vrchoviny“, ve znění přílohy č.
RM 387 - 3/2. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16658/18

Věc : Opakovaný podnět radní pí Petruželkové ve věci rozptylové loučky

22 811 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.3.2018 Plnění:

25.2.2019

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM zpracovat návrh zřízení rozptylové a případně vsypové loučky s umístěním v
areálu smuteční síně a zahrady TS tak, aby byly splněny hygienické i etické limity.
Řešení rozptylové loučky bude součástí územní studie veřejného prostranství, která bude
zpracovávána v období duben 2018 až únor 2019. Tato záležitost byla projednána se ST.

Závěr: schválen nový termín: 25.2.2019 z důvodu: Zpracování studie veřejného prostranství.
RM 387- 16685/18

Věc : Podnět radního Ing. Neumanna ve věci nezpevněné cesty u letiště

22 824 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
9.3.2018 Plnění:

21.5.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS posoudit ve spolupráci se ST stav povrchu cesty podél oplocení u letiště směr
Vrchoviny a předložit informaci do RM o možných opatřeních.
V současné době je cesta u letiště poškozena těžkou zemědělskou technikou. Hluboké vyjeté
koleje jsou plné vody, která nemá kam vytékat a je pro osobní vůz téměř neprůjezdná. ST jedná
s uživateli komunikace (hospodařícími zemědělci) o možné nápravě.

Závěr: schválen nový termín: 21.5.2018 z důvodu: ST jedná s uživateli komunikace o nápravě.
RM 389- 16729/18

Věc : Pronájem části pozemku k podnikání v ul. Kpt. Jaroše

22 856 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře 950 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Krčín se zájemcem spol. KAMAT, s. r. o., se sídlem: Kpt. Jaroše 470, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 455 38 701, za účelem vybudování a užívání oplocené skladovací
a manipulační plochy, a to ode dne 01.03.2018 na dobu 10 let za roční nájemné v nabídnuté výši
90 Kč/m2 a za podmínky získání pravomocného stavebního povolení a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 389- 16730/18

Věc : Podvýpůjčka třetí osobě - TENNIS CLUB

22 857 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2018 Plnění:

RM souhlasí s podvýpůjčkou třetí osobě, a to Ing. O. K., části p. p. č. 861/4 o výměře 35 m2 v k.
ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Podmínkou je, že plocha nebude bez souhlasu města
nijak stavebně upravována ani dopravně označena (vyhrazené stání).
Splněno. Dopisy odeslány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16732/18

Věc : Prodej zaploceného pozemku v ul. Nábřežní

22 859 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku o výměře cca 20 m2 z pozemku p.
p. č. 743/6, o výměře 1871 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín a
obci Nové Město nad Metují v ul. Nábřežní dle návrhu na zveřejnění předloženého v příloze č.
RM 389 - 2/8.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 389- 16753/18

Věc : Přehled o realizaci některých investic z roku 2017

22 880 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informace o tom, které z plánovaných investic z roku 2017 do silnic a
chodníků v majetku města byly dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a které
přešly svou realizací do roku 2018 a do kdy mají termíny realizace, viz znění přílohy č. RM 389 3/18. RM ukládá OMM prověřit u Správy silnic KHK vzdutí krajské komunikace před vjezdem do
bývalých kasáren, tj. kdy a jak bude problém vyřešen.
Splněno. Vzdutí krajské komunikace před vjezdem do bývalých kasáren plánuje SS KHK opravit
nejdéle do 30.4.2018 v rámci stavebních úprav komunikace v ul. Johnova.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16755/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. Chlístovská ve Spech

22 882 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.3.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 398/3 v k. ú. Spy z důvodu připojení p. p.
č. 398/6 v k. ú. Spy, na kterém je vybudována novostavba rodinného domu. RM schvaluje
Smlouvu u právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem
Nové Město nad Metují a p. Z. P., ve znění přílohy č. RM 389 - 3/20, a pověřuje ST podpisem
této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.3.2018

RM 389- 16756/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu a uložení přípojek vodovodu a kanalizace k
novostavbě RD v ul. Na Rybníku

22 883 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín z důvodu připojení p.
p. č. 642/17 v k. ú. Krčín k budoucí novostavbě RD manželů K. RM schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad
Metují a pí Š. K. a p. V. K., ve znění přílohy č. RM 389 - 3/21. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy. RM souhlasí s uložením přípojky vodovodu v délce cca 16 m do chodníku a kanalizace
v délce 36 m do komunikace. RM souhlasí s odesláním vyjádření města pro vydání příslušného
stavebního povolení ve znění přílohy č. RM 389 - 3/21.
Vyjádření města pro vydání příslušného stavebního povolení ve znění přílohy č. RM 389 - 3/21
bylo odesláno. Smlouva předána investorovi k podpisu.

Závěr: schválen nový termín: 9.4.2018 z důvodu: Očekáváme navrácení smlouvy ze strany investora.
RM 389- 16758/18

Věc : Změna č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují - dodatek č. 4

22 885 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.3.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci Změna č.1 Regulačního plánu Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují, kterým se mění cena díla na částku 150.300 Kč
bez DPH, tj. 181.863 Kč včetně DPH a dále termín dokončení díla do 15.02.2018, která je
uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad Šárkou
26, 160 00 Praha 6. RM pověřuje ST podpisem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo. RM schvaluje
rozpočtové opatření - realizaci akce Aktualizace Regulačního plánu MPR (§ 3322) v částce 30
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem částky z § 6409 - Rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16760/18

Věc : Žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují, Nad Stadionem, č. p. 1306-1308 oprava chodníku + doplnění VO v ul. Školní

22 887 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

30.4.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS svolat ve spolupráci se ST schůzku na místě se zástupcem žadatele, p. P. J., tj. u
domu č. p. 1306-1308, a to za účelem posouzení možností řešení požadovaných oprav chodníku
a dále řešení doplnění stávajícího VO o jeden sloup v ul. Školní.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Proběhla schůzka se žadatelem na místě samém.
Odstranění kaluží z chodníku bude řešeno výřezem spár mezi obrubníky, tak aby voda vytékala
na komunikaci. Toto provedeme do dne 30.04.2018. Rozšíření stávajícího veřejného o 1 sloup
nebude realizováno. Seříznutí živého plotu bylo provedeno.

Závěr: schválen nový termín: 30.4.2018 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".
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Tisk: 16.3.2018

RM 389- 16762/18

Věc : Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - realizace investice v
etapách

22 889 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
9.3.2018 Plnění:

26.3.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM předložit RM informaci o možné etapové realizace parkování v ul. Nerudova, a
to i bez předpokládané dotace.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Požadavek na rozdělení do etap (jak funkčních a
navazujících prací, tak i finančních) byl zaslán zpracovateli PD.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Podrobnější zpracování etapovitosti.
RM 389- 16763/18

Věc : Stav chodníků na křižovatce ulic Československé armády a Johnova - viz bod 3/18

22 890 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: Tyc
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM svolat schůzku na místě za účasti ST, MST, OMM, ORM a TS k prověření
problematice nedodělaného chodníku na rohu u křižovatky ulic Československé armády a
Johnova směr ke Střední průmyslové škole a dále k posouzení stavu obou chodníků v části ulice
Johnova, od křižovatky s ulicí Československé armády směrem k samoobsluze na Františku.
OMM pak předloží do RM informace o možném řešení.
Splněno, schůzka proběhla, závěry a návrh předloženy do RM 391.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16765/18

Věc : Podnět radního - hlučnost průjezdů vozidel na Sepském mostě

22 892 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Tyc
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM (ORM) zpracovat informaci o tom, jak byl tento problém s ŘSD již jednou řešen
a dále prověřit na ŘSD problematiku hluku a otřesů způsobených přejížděním vozidel přes
kovový odtokový "u-profil" na Sepském mostě. Dle vyjádření vlastníků sousedních RD je
odtokový profil trvale ucpaný, neplní svou funkci a při jeho přejíždění pak spočívá problém nejen
ve velkém hluku, ale především zde dochází k otřesům přenášeným i na jejich nemovitosti
sousedící s mostem. O výsledku informovat radní mailem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Na jednání RM 360 dne 21.11.2016 bylo vzneseno
upozornění na přetrvávající otřesy Sepského mostu, které negativně ovlivňují 2 RD v jeho
blízkosti. Tyto RD jsou ovlivňovány při přejezdu vozidel přes dilatační spáru mostu v návaznosti
na jeho předmostí. Přejezd automobilů přes tuto spáru vyvolává otřesy těchto RD, ale i
nepříjemný hluk. Na základě tohoto podnětu byl dne 06.12.2016 odeslán podnět k řešení na
správce silnice I/14 ŘSD ČR, správu HK. Dne 20.12.2016 byla na ORM doručena odpověď ve
znění: "Ve spolupráci se zhotovitelem jsem provedli kontrolu na mostě 14-106 v Novém Městě
nad Metují. Přeměřením rovinatosti a kontrolou stavebně technického stavu bylo zjištěno, že
provedení je v souladu s normou/nerovnosti mezi dilatací a živicí do 4 mm/. Vyšší hlučnost je
způsobena přejezdem vozidel mezi živicí a ocelí, což je u povrchových dilatací běžné. Jakékoliv
otřesy nebyly zjištěny. Vzhledem k tomu, že dokončený objekt je v záruce, budeme sledovat
povrch vozovky a případné dopady na okolní zástavby." Uvedená odpověď ŘSD ČR byla
předložena na jednání RM č. 364 dne 30.1.2017 a byla RM vzata na vědomí.
Na základě uplynutí více než 1 roku od doručení stanoviska ze strany ŘSD ČR a na základě
nového připomenutí na jednání RM ohl. zvyšování hluku byl na správce komunikace zaslán nový
podnět s tím, že město mimo jiné upozornilo na zhoršení stavu a s požadavkem na doložení
průběhu prováděných kontrol a přizvání města k účasti na těchto kontrolách.

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Čekáme na odpověď ze strany správce komunikace
ŘSD ČR.
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Tisk: 16.3.2018

RM 389- 16766/18

Věc : Podnět radního - špatný stav komunikace I/14 u výjezdů z Husova náměstí

22 893 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.3.2018 Plnění:

Garant :

12.3.2018

ST

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

RM ukládá OMM zajistit fotodokumentaci stávajícího špatného stavu povrchu komunikace silnice
I/14 v úseku Husova náměstí a dále v ul. Českých bratří od Husova náměstí po křižovatku s ul.
Pod Hradbami.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16767/18

Věc : Dodatky ke Kupním smlouvě na teplo pro č. p. 44 - 47

22 894 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

Int: OSN/663

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.3.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávky
tepelné energie v č. p. 44 - 47 ve znění přílohy č. RM 389 - 4/1 a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16768/18

Věc : Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor plynových kotelen

22 895 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

12.3.2018

Int: OSN/664

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.3.2018 Plnění:

RM schvaluje znění dodatků k nájemním smlouvám nebytových prostor plynových kotelen v
objektech: č. p. 313, ul. Rašínova (objekt stacionáře NONA, doba neurčitá, dodatek č. 3), č. p.
415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá, dodatek č. 11), týkající se určení předpokládané
ceny pronájmu pro rok 2018, ve znění přílohy č. RM 389 - 4/2 a pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16795/18

Věc : Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 30.01.2018

22 916 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

12.3.2018

Garant :

TAJ

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

RM bere na vědomí Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 30.01.2018, ve znění
přílohy č. RM 389 - 7/8, a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům
města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
Úkoly byly standardně zadány na PVO, pokud jejich plnění bude mít přesah do rozhodování RM,
budou předloženy v samostatných bodech.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16796/18

Věc : Dotaz radní paní Petruželková - hospodaření loňského Festivalu české filmové a
televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu“

22 917 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.3.2018 Plnění:

12.3.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OF vyžádat si od ředitele Městského klubu zprávu o hospodaření loňského Festivalu
české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu“ a předložit ji do RM.
Hospodaření Festivalu bylo radním rozesláno mailem, v případě potřeby bude možné na to
reagovat v RM nově zařazeným bodem.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.3.2018

RM 390- 16803/18

Věc : Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "ZŠ Komenského"

22 921 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.3.2018 Plnění:

RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky
příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod,
v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), Ing. Petr Neumann (za
zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Renata
Nehybová (za Českou školní inspekci), Ing. Michal Beseda, MBA (za Školskou radu při Základní
škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod), Mgr. Václav Kupka (odborník v
oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), Mgr. Václav Nýč (za pedagogické
pracovníky školy), pí Iveta Habrová - (náhradnice za zřizovatele). RM pověřuje zaměstnankyni
města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou jako tajemnicí konkurzní komise pro
posuzování uchazečů o místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod.
Splněno, první jednání komise se uskuteční dne 27.03.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16804/18

Věc : Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "ZUŠ B. Smetany"

22 922 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.3.2018 Plnění:

RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo nám. 1209, okres Náchod v tomto složení: Ing. Michal Beseda, MBA (za zřizovatele předseda komise), Ing. Martin Prouza (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský úřad
Královéhradeckého kraje), Mgr. Renata Nehybová (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav
Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), PaedDr. Alena Vlčková
(za pedagogické pracovníky školy), p. Petr Hable (náhradník za zřizovatele). RM pověřuje
zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou jako tajemnicí konkurzní
komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká
škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
Splněno, první jednání komise proběhne 27.03.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16806/18

Věc : Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 59.
výročí

22 924 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.3.2018 Plnění:

10.3.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují
dne 10.03.2018 a ukládá OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.3.2018

RM 390- 16809/18

Věc : Žádost o souhlas města s povolením připojením sjezdu a uložení přípojky
vodovodu do pozemku v majetku města k novostavbě RD v obci Spy

22 926 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.3.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy z důvodu připojení p. p.
č. 259/1 v k. ú. Spy k budoucí novostavbě rodinného domu p. M. A. RM schvaluje Smlouvu o
právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město
nad Metují a p. M. A., ve znění přílohy č. RM 390 - 6/9. RM pověřuje ST podpisem smlouvy. RM
souhlasí s uložením přípojky vodovodu v délce 1,3 m do p. p. č. 610 v k. ú. Spy. RM souhlasí s
odesláním vyjádření města pro vydání příslušného stavebního povolení, ve znění přílohy č. RM
390 - 6/9.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16810/18

Věc : Žádost o souhlas města s uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku
města v ul. Rezecká

22 927 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojka pro chatku st.
p. č. 2480, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a pí L. M., ve znění
přílohy č. RM 390 - 6/10, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16812/18

Věc : Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu - „Přístavba tělocvičny
u ZŠ Komenského“

22 929 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci “Přístavba
tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
Muzeem a galerií Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č.
RM 390 - 6/12 a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva je odeslána k podpisu protistraně.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Čeká se na vrácení podepsané smlouvy.

RM 390- 16814/18

Věc : Nájemní smlouva - prostor pro podnikání, č. p. 201, pí Klára Řízková

22 931 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.3.2018 Plnění:

RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a pí Klárou Řízkovou, Nádražní
127, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 390 - 6/14.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.3.2018

RM 390- 16815/18

Věc : RO - navýšení § 3341 - místní rozhlas

22 932 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, TS Technické služby - Nositel: Kj
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.3.2018 Plnění:

RM schvaluje RO - navýšení § 3341 - místní rozhlas o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3631 - veřejné osvětlení.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 391 - 12.3.2018

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Plnění úkolu č. 22592 z PVO 262-11699/18 - Plán obnovy techniky pro TS na období 2019 - 2023 využití techniky (viz RM 389-16790/18)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 1/1 - Flash Příloha: RM 391 - 1/1 - Flash

TS předkládají RM plnění úkolu "Plán obnovy techniky pro Technické služby na období 2019 - 2023 - využití techniky"
č. 22592 z PVO 262-11699/18 ve znění: "PVO ukládá TS zpracovat přehled o využití některé techniky za rok (traktor,
nakladač apod. - počty provozních hodin) a dále zpracovat stanovisko pro RM k možnému komerčnímu využití
některé techniky (plošina, kontejnery apod.)", který vzešel z projednání bodu č. RM 389 - 7/3, usnesení č. RM 38916790/18. Zpracovaný přehled "Vytíženost techniky v roce 2017" a stanovisko vedoucího TS, týkající se jejího
komerčního využití, viz příloha č. RM 391 - 1/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oba zpracované materiály + projednat.
Odůvodnění:
Sdělení TS: 1. příloha je využití techniky rok 2017, kde plníme úkol do PVO a popisujeme, jak technika byla
využívána. Příloha 2. je informace pro RM, kde na PVO bylo zadáno: jak by bylo možno naši techniku využívat
komerčně.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 391- 16820/18
RM bere na vědomí TS zpracované materiály "Vytíženost techniky v roce 2017" a "Komerční využití techniky" ve znění
přílohy č. RM 391 - 1/1.
RM 391 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 391 - 12.3.2018

Majetkoprávní úkony

14:00

OMM

2.1 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Rybníku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 2/1 - Flash Příloha: RM 391 - 2/1 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, předkládá smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014938/VB2, N. Město n/M. kNN pro RD pč.642/17 K., k pozemku města p.
p. č. 645/78, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad
Metují, v ul. Na Rybníku, v celkové délce 1,1 m dle GP č. 864 - 4/2018. Vlastní smlouvě předcházela smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést stavbu, která byla schválena usnesením č.
RM 355-15128/16 dne 12.09.2016. Stavba byla zkolaudovaná dne 06.04.2017. Přílohy č. RM 391 - 2/1.
K rozhodnutí:
Schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
OF a OMM souhlasí. Smlouva vyplývá z platného smluvního závazku. Cena byla stanovena dle Zásad pro nakládání s
nemovitostmi na 200 Kč/m² pozemku zatíženého věcným břemenem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 391- 16821/18,
(uložen úkol číslo 22936).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014938/VB2, N. Město n/M. kNN pro RD pč.642/17
K., k pozemku města p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín, ulice Na Rybníku, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001, pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové délce 1,1 m dle GP č. 864 - 4/2018, za celkovou
úhradu ve výši 140 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby el. vedení v ul.
Gen. Klapálka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 2/2 - Flash Příloha: RM 391 - 2/2 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jako budoucí oprávněná a investor, žádá o
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006489/VB/2,
název stavby: Nové Město n. M., ul. Gen. Klapálka - rekon. Nn, v délce cca 200 m v městských pozemcích stp. p. č.
656, stp. p. č. 703/1, p. p. č. 462/1, p. p. č. 2212, a p. p. č. 2211 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Gen. Klapálka.
Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad, a to 200 Kč + DPH za metr pozemku zatíženého
věcným břemenem. Přílohy č. RM 391 - 2/2.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč/m + DPH na dobu neurčitou. Odbory souhlasí za podmínek
uvedených ve smlouvě včetně podmínky umožnění uložení optické sítě s chráničkou, kabelu vedení veřejného
osvětlení a městského rozhlasu na náklady města v případě, že jejich uložení bude město požadovat.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 391- 16822/18,
(uložen úkol číslo 22937).
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006489/VB/2,
název stavby: Nové Město n. M., ul. Gen. Klapálka - rekon. Nn se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 391 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

2.3 Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacích stání na sídlišti u Luštince
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 2/3 - Flash Příloha: RM 391 - 2/3 - Flash

V lokalitě sídliště U Luštince byla zpracovaná v květnu 2017 projektantem Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986,
530 12 Pardubice, projektová dokumentace na stavbu „Parkovací místa na sídlišti Luštinec, Krčín“, která byla
zrevidovaná firmou Prodis s. r. o., Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, v říjnu 2017. Na uvedenou stavbu bylo
vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dne 27.02.2018, č. j.
NMNM/797/2018/OVRR/Grm. Dle předem projeveného zájmu v souladu s usnesením č. RM 389-16728/18 ze dne
12.02.2018 byl ode dne 20.02.2018 do dne 09.03.2018 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku část
pozemku p. p. č. 643/5 o výměře cca 154 m2 (2 x 77 m2), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, k. ú.
Krčín, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro vybudování stavby 12 parkovacích míst. O vybudování 6
parkovacích míst projevilo do dne 06.03.2018 zájem 5 zájemců. Přílohy č. RM 391 - 2/3.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o výpůjčce části pozemku na základě projeveného zájmu.
Odůvodnění:
Termín zveřejnění končí dne 09.03.2018, tedy po odevzdání podkladů pro jednání RM. Případné další nabídky a
vyjádření budou předloženy na zasedání RM. OMP předkládá pouze dosud přijaté nabídky zájemců a smlouvu o
výpůjčce části pozemků k vybudování parkovacích míst ke schválení. Parkovací místo č. 6, o které zatím nebyl
projeven zájem a které je dle projektu z jedné poloviny stávající (asfaltové), bude dostavěno zájemcem o parkovací
místo č. 5, což bude uvedeno ve smlouvě o výpůjčce, do které bude doplněna podmínka jeho vybudování s tím, že
nezbytné náklady na jeho dobudování budou přeúčtovány městu, uhrazeny z rozpočtu TS a parkovací místo bude
veřejné. Pokud by to zájemce odmítl, tak budou místa posunuta a parkovací místo č. 1 nebude pro vybudování
parkovacího místa prozatím vypůjčeno.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 391- 16823/18,
(uložen úkol číslo 22938).
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku pro vybudování parkovacího místa (dále jen smlouva o výpůjčce). RM
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se zájemci: na část pozemku p. p. č. 643/5 o výměře 14 m2 s M. M. - parkovací
místo č. 1 a Ing. M. V. - parkovací místo č. 12; na část pozemku p. p. č. 643/5 o výměře 13 m2 s pí A. K. - parkovací místo č.
2, p. Z. H. - parkovací místo č. 3 a na část pozemku p. p. č. 643/5 o celkové výměře 26 m2 (2 parkovací místa) s p. M. R. parkovací místo č. 4 a 5, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/3, vše za podmínky, že bude současně vybudováno i parkovací místo
č. 6 jako veřejné a nezbytné náklady na jeho vybudování budou přeúčtovány městu. RM pověřuje ST podpisem smluv s
jednotlivými zájemci.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Pacht pozemku k zemědělským účelům v k. ú. Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 2/4 - Flash Příloha: RM 391 - 2/4 - Flash

Část pozemku p. p. č. 633 v k. ú. Spy o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda, vedeného u KÚ pro KHK, KP
Náchod na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, od roku 2015 pronajata p. Josefu Čápovi, IČO: 642
24 937, sídlem: Chlístov 22, k zemědělským účelům. Nájemce podal dne 14.02.2018 žádost o ukončení pachtovní
smlouvy dohodou ke dni 30.04.2018 z důvodu ukončení podnikání v rostlinné výrobě. Přílohy č. RM 391 - 2/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit s dohodou o ukončení smlouvy k požadovanému termínu. Uložit OMM zveřejnit záměr města propachtovat
část pozemku dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí s dalším pachtem části pozemku. Minimální cena pachtovného stavena ve výši 2 % z
hodnoty dle BPEJ v k. ú. Spy. Další zájemce o propachtování pozemku již projevil zájem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 391- 16824/18,
(uložen úkol číslo 22939).
RM souhlasí s ukončením smlouvy o pachtu části pozemku p. p. č. 633 v k. ú Spy o výměře 280 m2 dle požadavku pachtýře
dohodou ke dni 30.04.2018. RM pověřuje ST podpisem dohody ve znění přílohy č. RM 391 - 2/4. RM dále ukládá OMM
zveřejnit záměr města propachtovat ode dne 01.05.2018 k zemědělskému užívání část pozemku p. p. č. 633 v k. ú. Spy o
výměře 280 m2, druh pozemku orná půda, v majetku města, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, ve znění
přílohy č. RM 391 - 2/4.
RM 391 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

2.5 Pronájem části pozemku v ul. 28. října - zahrada
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 2/5 - Flash Příloha: RM 391 - 2/5 - Flash

Část pozemku p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, pronajata
od r. 1992 jako zahrada (oplocená) u č. p. 341. Vzhledem k úmrtí nájemce požádal rodinný příslušník o nájem ve
stejném rozsahu s tím, že nájemné uhradí za celý kalendářní rok. Přílohy č. RM 391 - 2/5.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku jako zahradu dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Odborné útvary s pronájmem souhlasí, OVRR upozorňuje, že dle platného i nového ÚP se zahrada nachází v ploše
tělovýchovných a sportovních zařízení. Na pozemku jsou vysázeny dřeviny, jsou zde záhony, zeleň a dřevěná kůlna.
Minimální cena nájmu činí 9 Kč/m2/rok.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 391- 16825/18,
(uložen úkol číslo 22940).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu, ve stávajícím stavu, část p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod, za minimální nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou vyklizení
a zarovnání pozemku (včetně odstranění kůlny a oplocení) při ukončení nájmu, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/5.
RM 391 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Pronájem pozemků pro zařízení staveniště a příjezd - Březinky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 2/6 - Flash Příloha: RM 391 - 2/6 - Flash

Společnost FATO, a. s., IČO: 274 73 295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, má zájem o užívání
částí pozemků p. p. č. 661/2, 665/2 a 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 635 m2 za účelem
zařízení staveniště (oploceného) a pro příjezd k němu. Požadovanou dobu nájmu odhadují na 1 rok, ale vzhledem k
časové tísni by uvítali možnost užívání v co nejkratším termínu (cca polovina měsíce března). Tento požadavek lze
splnit jedině uzavřením smlouvy o nájmu na dobu kratší než 30 dní. V této lhůtě provést zveřejnění záměru a poté
uzavřít řádnou smlouvu o nájmu částí pozemků. Žadatelé v žádosti uvádějí, že pozemek pro zařízení staveniště bude
oplocen, na příjezdové cestě vedoucí přes zatravněnou plochu bude odebrána ornice (deponie zajištěna na pozemku
žadatele) a příjezd v šíři 5,6 m zpevněn zhutnělým recyklátem v tl. 250 mm. Po ukončení užívání bude pozemek
uveden do původního stavu (rozprostření ornice, uhrabání a osetí travním semenem). Část cesty v areálu kasáren,
která je využívána též TS, je již zpevněna štěrkodrtí a je plně únosná i pro vozidla stavby, nebude tedy nijak
upravována, dostatečná zde bude šíře průjezdu max. 4 m. Přílohy č. RM 391 - 2/6.
K rozhodnutí:
Souhlasit s terénními úpravami pozemku pro příjezd vozidel na staveniště a uzavřením smlouvy na 30 dní dle
předloženého návrhu. Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města pronajmout části pozemků na dobu 1 roku dle
požadavku žadatele. Rozhodnout o výši nájemného.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí s pronájmem s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu po ukončení užívání,
doporučeno pronajmout pro příjezd i část p. p. č. 658/48 o výměře 93 m2 s tím, že bude zachován průjezd pro
techniku TS; dle OVRR je požadovaná plocha pro staveniště v souladu s vydaným stavebním povolením ze dne
18.07.2008. Krátkodobou smlouvou bude upraven nájem po dobu zveřejnění záměru pronajmout části pozemků na
požadovanou dobu 1 roku a projednání následné smlouvy o nájmu částí pozemku v RM. Cenu nájmu OMM
doporučuje stanovit na min. částku 20 Kč/m2/rok. Krátkodobá smlouva konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 391- 16826/18,
(uložen úkol číslo 22941).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují, tj. části p. p. č. 661/2 o výměře 397
m2, druh pozemku trvalý travní porost; části p. p. č. 665/2 o výměře 145 m2, druh pozemku zahrada a části p. p. č. 658/48 o
výměře 93 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, a to za
účelem oplocení a skladování stavebního materiálu a příjezdu vozidel na staveniště, na dobu určitou ode dne 14.03.2018 do
dne 12.04.2018 za podmínek uvedených ve smlouvě a za nájemné v minimální výši 20 Kč/m2/rok, ve znění přílohy č. RM
391 - 2/6, se zájemcem spol. FATO, a. s., člen holdingu FATO, IČO: 274 73 295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec
Králové a pověřuje ST jejím podpisem. RM souhlasí s provedením terénních úprav vedoucích ke zpevnění příjezdové cesty
na části p. p. č. 661/2 o výměře 85 m2 (sejmutí ornice, položení recyklátu) s podmínkou uvedení pozemků do původního
stavu po ukončení užívání. RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout části pozemků p. p. č. 661/2, 665/2 a
658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 635 m2 ve znění přílohy č. RM 391 - 2/6.
RM 391 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

2.7 Žádost REX - nemovitosti s.r.o. o kácení dřevin rostoucích mimo les v ul. Klosova za garážemi domů č.
p. 505 - 507
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 2/7 - Flash Příloha: RM 391 - 2/7 - Flash

Žádost REX - nemovitosti s.r.o., Bc. P. Š., správce domu, žádá RM o pokácení a zkrácení dřevin za garážemi domů č.
p. 505 - 507 v ul. Klosova na p. p. č. 357/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Podrobnosti viz příloha č. RM 391 - 2/7.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Stanovisko TS a OŽP: Po dohodě na místě se zástupcem výboru SVJ č. p. 505 - 507 Klosova ul. p. F. provedeme
seříznutí torza usychajícího stromu do konce března. Na toto nepotřebujeme povolení OŽP. Druhý strom, který v
žádosti požadují pokácet, budeme sledovat, a pokud se objeví známky možného poškození garáží od kořenů podáme
ke konci roku 2018 žádost o pokácení. OŽP s tímto stanoviskem souhlasí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 391- 16827/18,
(uložen úkol číslo 22942).
RM projednala žádost fy REX - nemovitosti s.r.o. o kácení dřevin na p. p. č. 357/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Klosova
za garážemi domů č. p. 505 - 507. RM ukládá TS seříznout torzo usychajícího javoru a druhý javor pouze sledovat, zda se
objeví známky možného poškození garáží od kořenů stromu.
RM 391 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 391 - 12.3.2018

Rozvoj

14:25

OMM

3.1 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na TDI č. 214/2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/1 - Flash Příloha: RM 391 - 3/1 - Flash

Dne 28.08.2017 schválila RM svým usnesením č. RM 378-16262/17 příkazní smlouvu na službu „Technický dozor
investora na stavební úpravy chodníků a komunikací v Novém Městě nad Metují“. Po dohodě s TDI došlo k rozvázání
smluvního vztahu a návrhu na uzavření dodatku, který je předkládán RM podepsaný ze strany příkazníka p. J.
Bártíka. Současně ORM předkládá ke schválení zadání dozorování Ing. Aleši Řadovi za nabídkovou cenu 81.070 Kč
vč. DPH a předkládá ke schválení příkazní smlouvu na výkon TDI s Ing. Alešem Řadou, Rasošky. Více viz příloha č.
RM 391 - 3/1 - 00 Vyjádření OMM.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na TDI č. 214/2017. Schválit příkazní smlouvu na TDI s Ing. Alešem
Řadou za nabídkovou cenu 81.070 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Více viz příloha č. RM 391 - 3/1 - 00 Vyjádření OMM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 391- 16828/18,
(uložen úkol číslo 22943).
RM schvaluje dodatek č. 1 uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876 a p. Janem Bártíkem, T. G. Masaryka 42, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 06115438, ve znění
přílohy č. RM 391 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje příkazní smlouvu na TDI uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Ing. Alešem Řadou, Rasošky 88,
552 21 Rasošky, IČO: 74934163, za cenovou nabídku 81.070 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/1 a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 391 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

3.2 Stav chodníků na křižovatce ulic Československé armády a Johnova - návrhy řešení
Identifikace:
RM 389 uložila OMM svolat schůzku na místě za účasti ST, MST, OMM, ORM a TS k prověření problematiky
nedokončeného povrchu chodníku na rohu u křižovatky ulic Československé armády a Johnova směr ke Střední
průmyslové škole a dále k posouzení stavu obou chodníků v části ul. Johnova, od křižovatky s ul. Československé
armády směrem k samoobsluze na Františku. OMM mělo do RM předložit po schůzce informace o možném řešení.
Schůzka proběhla na místě dne 27.02.2018 za účasti ST, OMM, ORM a TS. Chodník v ul Johnova mezi ul.
Československé armády a Dukelská bude na levé straně v místě spáry mezi novým asfaltovým pruhem u nových
obrubníků a stávajícím asfaltem upraven v rámci činnosti TS. Chodník na pravé straně potřebuje vyměnit rozpadlé
obrubníky a celkově se musí zrekonstruovat, proto je nutné ho řešit jako investiční akci. Délka je cca 80 m, šířka je
1,3 m, odhad nákladů činí 300 tis. Kč. Chodník z křižovatky ul. Johnova X Československé armády směr průmyslová
škola (vlevo) se nejeví, že by byla nutná překládka nebo rekonstrukce. Na místě bylo dohodnuto, že se prozatím
nechá ve stávajícím stavu. Avšak chodník z křižovatky ul. Johnova X Československé armády směr Přibyslav (vpravo)
je v celém svém rozsahu zdemolovaný a poškozený parkujícími auty. Na místě bylo dohodnuta oprava v rámci
činnosti TS.
K rozhodnutí:
Uložit TS provést úpravu spáry mezi novým asfaltovým pruhem u nových obrubníků a stávajícím asfaltem na
chodníku v ul. Johnova mezi ul. Československé armády a Dukelská (vlevo) zabroušením, uložit TS provést opravu
chodníku z křižovatky ul. Johnova X Československé armády směr Přibyslav (vpravo) v rámci své činnosti, uložit
OMM zařadit rekonstrukci chodníku v ul. Johnova mezi ul. Československé armády a Dukelská (vpravo) do zásobníku
investičních akcí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Dotaz Mgr. Černého na chodník u křižovatky (chodník vpravo od silnice ve směru k býv. kasárnám) v ul.
Československé armády. ST navrhl umístit DZ Zákaz stání. Z diskuse radních vznikl samostatný úkol, tj. bod 3/14.
Radní diskutovali o problematice stání aut na chodnících a v zeleni.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 391- 16829/18,
(uložen úkol číslo 22944).
RM ukládá TS provést úpravu spáry mezi novým asfaltovým pruhem u nových obrubníků a stávajícím asfaltem na chodníku v
ul. Johnova mezi ul. Československé armády a Dukelská (vlevo) zabroušením. RM ukládá TS provést opravu chodníku z
křižovatky ul. Johnova X Československé armády směr Přibyslav (vpravo) v rámci své činnosti. RM ukládá OMM zařadit
rekonstrukci chodníku v ul. Johnova mezi ul. Československé armády a Dukelská (vpravo) do zásobníku investičních akcí.
RM 391 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Goldware s.r.o. - ukládání optické sítě v ul. Na Strážnici
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/3 - Flash Příloha: RM 391 - 3/3 - Flash

ORM obdrželo žádost firmy Goldware s.r.o. o vyjádření se k PD s názvem „Kabelizace optickou sítí ul. Na Strážnici“,
která řeší uložení optické sítě po obou stranách této ulice. Město je v této ulici vlastníkem stavby chodníkového tělesa,
pozemky jsou ve vlastnictví KHK. Dle předložené PD se jedná pouze o uložení sítí, komory budou uloženy v cizích
pozemcích. ORM navrhuje schválit vyjádření k PD a uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě, v rámci
nichž si jako podmínku realizace stavby zadalo povinnost uložení optické sítě (chrániček) v rámci překládky nn do
země, kterou pro ČEZ Distribuce a.s. bude v následujících dnech provádět firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o.
K rozhodnutí:
Schválit vyjádření ORM k PD a schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit vyjádření k PD a schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě. Ve
vyjádření i smlouvě je stanovena podmínka provést pokládku sítě v rámci překládky nn do země, kterou pro ČEZ
Distribuce a.s. v nadcházejících dnech bude provádět firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. V případě, že uložení sítí
nestihnou nebo se vzájemně nedohodnou, do pravostranného chodníku budou moci síť uložit až po ukončení
udržitelnosti projektu (na chodník je žádáno o dotaci do IROPu), do levostranného chodníku budou puštěni až před
zahájením stavebních úprav chodníku, které město plánuje v rámci rekonstrukce silnice II/285.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 391- 16830/18,
(uložen úkol číslo 22945).
RM schvaluje vyjádření ORM k projektové dokumentaci a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě
uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/3,
a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 391 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

3.4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje"
Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/4 - Flash Příloha: RM 391 - 3/4 - Flash

Identifikace:

Ve stanovisku Povodí Labe, s. p., k územnímu a stavebnímu řízení stavby „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje
Nové Město nad Metují“ PVZ/17/50699/Vn/0 je požadováno projednat možné vypořádání majetkoprávních vztahů.
ORM předkládá ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město nad
Metují a Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské předměstí, pro uložení kabelů
VO, MR a chráničky pro datové kabely v konstrukci mostu nad pozemkem č. 745/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
který je ve správě Povodí Labe, s. p.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Smlouva je nezbytná pro majetkoprávní vypořádání - zřízení věcného břemene. Majetkoprávní vypořádání je
požadováno SFDI v případě, že na akci bude získána dotace.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 391- 16831/18,
(uložen úkol číslo 22946).
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město nad Metují a Povodím
Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské předměstí, pro uložení kabelů VO, MR a chráničky pro
datové kabely v konstrukci mostu nad pozemkem č. 745/1 v k. ú. Krčín, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/4, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Nájemní smlouva - pověření k jejich uzavírání
Identifikace:
Nájemní smlouva se zabývá uzavíráním smluv souvisejících s užitím pozemků nebo staveb ve vlastnictví města ke
stavebním pracím (překopy, protlaky). Usnesením č. RM 344-14613/16 ze dne 29.03.2016 bylo svěřeno uzavírání
těchto smluv OMM k jejichž uzavírání byla pověřena referentka ORM Ing. Simona Matoulková (dnes Němečková).
Usnesením č. RM 364-15625/17 ze dne 30.01.2017 byl pověřen její kolega referent Ing. Petr Mach k jejímu
zastupování v případě potřeby. OMM nyní žádá RM o pověření slečny Hany Ptáčkové k zastoupení referentky Ing.
Simony Němečkové po dobu její mateřské dovolené k podepisování uzavíraných nájemních smluv.
K rozhodnutí:
Pověřit slečnu Hanu Ptáčkovou k zastoupení referentky ORM Ing. Simony Němečkové po dobu její mateřské
dovolené k podepisování uzavíraných nájemních smluv.
Odůvodnění:
OMM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 391- 16832/18
RM pověřuje slečnu Hanu Ptáčkovou k zastoupení referentky ORM Ing. Simony Němečkové po dobu její mateřské dovolené
k podepisování uzavíraných nájemních smluv.
RM 391 Pověřuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

3.6 SOD s firmou N_SYS - pokládka optické sítě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/6 - Flash Příloha: RM 391 - 3/6 - Flash

Na základě překládky nadzemního vedení nn do země v ulicích T. G. Masaryka, Johnova, Československé armády,
Dukelská a Husova, kterou pro ČEZ Distribuce a.s. prováděla firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o., se rozhodla firma
N_SYS s.r.o. přiložit si svou síť, na níž si zpracovali PD (trasa je částečně vedena i mimo překládku ČEZu). OMM se v
rámci realizace této překládky na základě rozhodnutí RM ukládat chráničky rozhodlo o tom, že se město připojí k firmě
N_SYS s.r.o. a nechalo si od nich zpracovat PD za nabídkovou cenu 15.840 Kč vč. DPH, na kterou je již vydán
územní souhlas. Vzhledem k budoucí potřebě uložit chráničky v rámci překládky nn do země se OMM na základě
uzavíraných smluv o právu provést stavbu schválených RM provedlo poptání firmy N_SYS s.r.o. na uložení chrániček
města podle zpracované PD. Cenová nabídka na uložení chrániček v rámci překládky nn do země činí 140.561 Kč vč.
DPH (chránička je již položena - ke konci roku 2017), cenová nabídka na uložení chrániček mimo trasu překládky nn
činí 90.259 Kč vč. DPH (realizace naplánovaná pro rok 2018), odhadované náklady na geodetické zaměření jsou
30.000 Kč vč. DPH. Celková cena za uložení chrániček firmou N_SYS s.r.o. tedy činí 276.660 Kč vč. DPH. OMM tedy
vzhledem k situaci žádá RM o schválení výjimky z poptávkového řízení a navrhuje uzavřít s firmou N_SYS s.r.o.
smlouvu o dílo. V rozpočtu města nebylo s těmito náklady počítáno, proto je zapotřebí schválit RO - přesun 280 tis.
Kč na položku rozpočtu „Technická infrastruktura“. Navýšení bude pokryto z § 3612 (org. 1651) „Zateplení BD čp. 4447“, na tuto položku byla doručena dotace ve výši 2 668 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit udělení výjimky z poptávkového řízení. Schválit smlouvu o dílo s firmou N_SYS s.r.o. a pověřit ST jejím
podpisem. Schválit RO.
Odůvodnění:
Vzhledem k naléhavosti a požadavku rychlého jednání na ukládání sítí v rámci překládání nn do země se OMM
rozhodlo na základě rozhodnutí RM ukládat chráničky a zahájilo vyjednávání o možnostech přiložení chrániček.
Výstupem toho je PD na rozsáhlé území (viz příloha č. RM 391 - 3/6), podle níž je již více jak polovina realizována.
Optická síť města je díky této realizaci přivedena téměř k MŠ František či přilehlému dětskému hřišti, je přivedena
blíže k MěÚ a navíc řeší propojení této stavby s projektem vypracovaným CTI PROJEKT - Ing. Stanislavem
Marholdem (úsek v ul. Nerudova u plánované stavby kavárny p. Š. směrem k BD č. p. 41 T. G. Masaryka pod silnici
I/14), který zase přibližuje možnost napojení na ul. Boženy Němcové (kde je již chránička položena). Daří se nám tak
vytvářet propojování již uložených či plánovaných chrániček a tvořit tak novou ucelenou optickou síť města.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann vznesl dotaz k ceně a souvisejícímu rozsahu prací - vysvětlení podal Ing. Pozděna.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 391- 16833/18,
(uložen úkol číslo 22947).
RM schvaluje udělení výjimky z poptávkového řízení a schvaluje smlouvu o dílo na akci „Pokládka optické sítě v trasách
Johnova - TGM, Dukelská - Sokolská“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405, za nabídkovou cenu
230.820 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO - navýšení položky
Technická infrastruktura (§ 3633, org. 1784) o 280 tis. Kč přesunem z § 3612 (org. 1651) "Zateplení BD čp. 44 - 47".
RM 391 Schvaluje.
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3.7 Goldware s.r.o. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 021/2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/7 - Flash Příloha: RM 391 - 3/7 - Flash

RM schválila usnesením č. RM 389-16745/18 dne 12.02.2018 smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě
uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou
Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují. Smlouva umožňuje firmě pokládku optické sítě v
rámci stavebních úprav chodníku v ulici T. G. Masaryka. Vzhledem k vzniklé potřebě umístit komoru do zeleně u
garáží v ul. Družstevní, p. p. č. 619/8, je zapotřebí uzavřít k již schválené smlouvě dodatek č. 1, který smlouvu rozšíří
o tento pozemek.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě. O umístění komory jsme
byli obeznámeni a její umístění bylo schváleno OMM i ARCH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 391- 16834/18,
(uložen úkol číslo 22948).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíraný mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052 na pokládku optické sítě v rámci stavebních úprav chodníku v ul. T. G.
Masaryka, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/7, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Zápis z 6. jednání Komise názvoslovné ze dne 31.01.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/8 - Flash Příloha: RM 391 - 3/8 - Flash

RM je předkládán zápis z 6. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo 31.01.2018 od 17.00 hodin v kanceláři
OMP MěÚ Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z 6. jednání Komise názvoslovné, rozhodnout o předložených doporučeních,
příp. stanovit další úkoly.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - upozornil, že je třeba reagovat na doporučení v zápise, lze ale předpokládat, že se ještě nejedná o všechny
návrhy, které má komise rozpracovány, takže je k úvaze, zda to neřešit jako celý komplex. Ing. Prouza informoval o
dosavadních zjištěních a práci komise, kterou by měli mít dokončenou do cca konce června. MST - doporučil
poskytnout čas komisi k dopracování celého souhrnu návrhů a zjištění a řešit to pak jako celek na koncepční RM na
konci srpna. K návrhům bude třeba zpracovat informaci, jaké dopady by nové názvy mohly mít.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 391- 16835/18,
(uložen úkol číslo 22949).
RM se seznámila a bere na vědomí zápis z 6. jednání Komise názvoslovné ze dne 31.01.2018 ve znění přílohy č. RM 391 3/8. RM ukládá Názvoslovné komisi dopracovat své návrhy tak, aby o nich mohlo být rozhodováno v ZM ještě do konce
tohoto volebního období. Vše předložit do jednání koncepční RM v srpnu 2018 s tím, že návrhy budou doplněny o informace
o možných dopadech navrhovaných změn na vlastníky nemovitostí.
RM 391 Ukládá.
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3.9 Souhlas města jako vlastníka pozemku s odnětím ze zemědělského půdního fondu
Identifikace:
V rámci akce „Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace - etapa 1 (ulice Železova louka Krčín)“ je nutné požádat o odnětí ze Zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") u části těchto pozemků: p. p. č.
232/1 v k. ú. Krčín, druh pozemku ovocný sad - 20 m2, p. p. č. 224/1 v k. ú. Krčín, druh pozemku zahrada 22 m2, p. p.
č. 232/4 v k. ú. Krčín, druh pozemku ovocný sad - 5 m2, p. p. č. 232/5 v k. ú. Krčín, druh pozemku ovocný sad - 11 m2
a p. p. č. 232/6, druh pozemku ovocný sad - 5 m2. Na uvedené části těchto pozemků zasahuje krajnice komunikace.
K žádosti o odnětí ze ZPF je nutný souhlas vlastníka uvedených pozemků, kterým je město Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s odnětím ze ZPF.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 391- 16836/18,
(uložen úkol číslo 22950).
RM souhlasí s odnětím ze Zemědělského půdního fondu u části těchto pozemků: p. p. č. 232/1 v k. ú. Krčín, druh pozemku
ovocný sad - 20 m2, p. p. č. 224/1 v k. ú. Krčín, druh pozemku zahrada 22 m2, p. p. č. 232/4 v k. ú. Krčín, druh pozemku
ovocný sad - 5 m2, p. p. č. 232/5 v k. ú. Krčín, druh pozemku ovocný sad - 11 m2 a p. p. č. 232/6, druh pozemku ovocný
sad - 5 m2. RM ukládá ORM zajistit podání Žádosti o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
RM 391 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Žádost o dopravní omezení v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/10 - Flash Příloha: RM 391 - 3/10 - Flash

Na Městský úřad Nové Město nad Metují byla dne 09.02.2018 doručena žádost obyvatel z ul. Železova louka, kterou
za obyvatele podal p. M. Š., ohledně dopravního omezení v dané lokalitě. Obyvatelé ulice Železova louka požadují,
aby v souvislosti s rekonstrukcí vozovky a výstavbou cyklostezky v ul. Železova louka bylo umístěno trvalé dopravní
omezení, týkající se snížení maximální povolené rychlosti jízdy, na 20 km/h. Umístění omezení požadují cca 50 m
před zastavěnou částí ulice. Dále požadují zvážit možnost umístění zpomalovacího prahu.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním dopravního omezení v ul. Železova louka. Alternativně se žádostí zabývat až bude
dokončena realizace akce a v tomto duchu odpovědět žadatelům.
Odůvodnění:
OMM - proti umístění příslušného dopravního omezení nemáme námitek. Doporučujeme umístění DZ č. B20a
„nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. Nejvyšší dovolenou rychlost 20km/hod lze umístit pouze v obytné a
pěší zóně. Umístění zpomalovacích prahů nedoporučujeme. Pro případné umístění zpomalovacích prahů je nutný
souhlas vlastníků sousedních nemovitostí. Ke zpomalovacímu prahu musí být umístěno svislé dopravní značení č.
IP2 „Zpomalovací práh“ a č. A7b „Pozor, zpomalovací práh“, a to z každé strany, celkem tedy 4 ks svislého DZ. Z
tohoto důvodu OMM nedoporučuje umístění zpomalovacího prahu. Umístění svislého DZ č. B20a „nejvyšší dovolená
rychlost“ doporučujeme nejdříve po dokončení realizace akci „Cykloregion Vl. Moravce - Stavební úpravy stávající
komunikace - etapa 1 (ul. Železova louka - Krčín). MP nemá ke zvažovanému snížení rychlosti v ul. Železova louka
námitek.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že o žádosti budou rozhodovat až při dokončení plánované rekonstrukce.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 391- 16837/18,
(uložen úkol číslo 22951).
RM vzala na vědomí žádost obyvatel z ul. Železova louka o umístění trvalého dopravního omezení, týkající se snížení
maximální povolené rychlosti jízdy v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí vozovky v ul. Železova louka. RM o této žádosti
rozhodne až v souvislosti s dokončením uvedené rekonstrukce, kdy předpoklad je podzim roku 2018.
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3.11 Souhlas s pokácením stromů rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 3/11 - Flash Příloha: RM 391 - 3/11 - Flash

V rámci akce „Cykloregion V. Moravce - Stavební úpravy stávající komunikace - etapa 1, ulice Železova louka“ je
potřebné pokácet dřeviny rostoucí mimo les. Jedná se o stromy rostoucí na p. p. č. 236/2 v k. ú. Krčín, způsob využití
ostatní plocha, jiná plocha. Jedná se o tyto stromy: modřín opadavý - 1 ks, smrk pichlavý - 2 ks, smrk ztepilý - 5 ks.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pokácením stromů modřín opadavý - 1 ks, smrk pichlavý - 2 ks, smrk ztepilý - 5 ks na p. p. č. 236/2 v k. ú.
Krčín.
Odůvodnění:
Kořenový systém stromů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti komunikace, zasahuje do části, kde bude
probíhat nová výstavba. Z tohoto důvodu je nutné stromy pokácet. Jedná se o stromy, které jsou dožilé. Souhlas je
nutný pro vydání stavebního povolení. S OŽP projednáno a nemají námitky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 391- 16838/18,
(uložen úkol číslo 22952).
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les, které jsou ve vlastnictví města: modřín opadavý - 1 ks, smrky
pichlavý - 2 ks, smrk ztepilý - 5 ks, vše na p. p. č. 236/2 v k. ú. Krčín, a to v rámci investiční akce „Cykloregion V. Moravce Stavební úpravy stávající komunikace - etapa 1, ul. Železova louka“.
RM 391 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Zápis z 6. jednání Komise názvoslovné ze dne 31.01.2018
Identifikace:
Viz bod č. RM 391 - 3/8.
K rozhodnutí:
Jmenovat stávající tajemnici Komise názvoslovné novou členkou komise s právem hlasovat.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 391- 16839/18,
(uložen úkol číslo 22953).
RM na základě doporučení Komise názvoslovné jmenuje novou členkou Komise názvoslovné stávající tajemnicí komise, pí
Bc. Ditu Kroupovou, a to s platností ode dne 12.03.2018. RM ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu
podepsaného ST.
RM 391 Jmenuje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Informace ST - změna termínu konání semináře k územnímu plánování
Identifikace:
ST na ZM, které se uskutečnilo dne 22.02.2018, informoval zastupitele o předpokládaném datu konání semináře k
územnímu plánování, a to středa 21.03.2018. Tento termín bylo nutné změnit, posunout ho na pondělí, dne
26.03.2018, od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (tj. 1. patro MěÚ). Pozvánky budou neprodleně rozeslány.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Radní se po diskusi přiklonili k poslední změně navrhovaného termínu konání semináře k územnímu plánování, a to
pondělí, dne 26.03.2018, od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (tj. 1. patro MěÚ). Informace bude zaslána e-mailem
všem členům ZM na vědomí. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 391- 16840/18,
(uložen úkol číslo 22954).
RM ukládá OVRR připravit na pondělí, dne 26.03.2018, od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (tj. 1. patro MěÚ) seminář
pro zastupitele k územnímu plánování.
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3.14 Umístění DZ v ul. Československé armády
Identifikace:
Viz bod č. RM 391 - 3/2.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Nový bod, který vyplynul z projednání bodu č. RM 391 - 3/2. V současnosti jsou zde odstavována auta na okraji
komunikace a chodníku a zhoršují zásadně výhled pro vozidla přijíždějící z ul. Johnova od prodejny Na Františku.
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 391- 16841/18,
(uložen úkol číslo 22955).
RM ukládá OMM prověřit možnost umístění DZ Zákaz stání na komunikaci u křižovatky ul. Johnova a Československé
armády, vpravo ve směru k bývalým kasárnám.
RM 391 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Upozornění radního Ing. Prouzy na komunikaci před Restaurací u Holubů
Identifikace:
Ing. Prouza upozornil na kritický stav komunikace - parkoviště v Krčíně na Žižkově náměstí před Restaurací u Holubů
naproti "ZŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza uvedl, že na parkovišti jsou ohrožující hluboké díry v povrchu komunikace. ST přislíbil problém řešit v
součinnosti s TS.
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 391- 16842/18,
(uložen úkol číslo 22956).
RM ukládá TS řešit špatný stav povrchu komunikace - parkoviště před Restaurací u Holubů na Žižkově náměstí v Krčíně.
RM 391 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Podnět Ing. Prouzy - valná hromada Podskaláků - návrh na omezení rychlosti
Identifikace:
Druhý podnět Ing. Prouzy byl vznesen na základě požadavku valné hromady Podskaláků, který se týkal rychlosti
projíždějících aut v ul. Českých bratří v obou směrech.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - je to návrh související s předpokládaným zásadním zvýšením průjezdu vozidel v souvislosti s
rekonstrukcí silnice Spy - Krčín. Snížení povolené rychlosti na 30 km/h. Navázala diskuse radních - stejný požadavek
mají i občané Spů, proto by bylo dobré oba požadavky řešit s DI PČR zároveň.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 391- 16843/18,
(uložen úkol číslo 22957).
RM ukládá OMM prověřit možnost oboustranného omezení rychlosti na 30 km/h v ul. Českých bratří, a to po dobu
rekonstrukce silnice mezi Spy a Krčínem, kdy se předpokládá podstatné zvýšení průjezdu vozidel touto ulicí.
RM 391 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 391 - 12.3.2018

Správa nemovitostí

15:20

OMM

4.1 Zápis ze 141. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/666) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/1 - Flash Příloha: RM 391 - 4/1 - Flash

Zápis ze 141. zasedání Bytové komise konané dne 07.02.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 391- 16844/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 141. zasedání Bytové komise konané dne 07.02.2018 ve znění přílohy č.
RM 391 - 4/1.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.01.2018
Identifikace:

(Int.: OSN/667) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/2 - Flash Příloha: RM 391 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.01.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 391- 16845/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.01.2018 ve znění
přílohy č. RM 391 - 4/2.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Nebytové prostory - dlouhodobý přehled vybraného nájmu
Identifikace:

(Int.: OSN/668) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/3 - Flash Příloha: RM 391 - 4/3 - Flash

Nebytové prostory - vybrané nájemné - přehled za roky 2012 - 2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pro informaci přehled vybraného nájemného v nebytových prostorech za období 2012 - 2017.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 391- 16846/18
RM bere na vědomí přehled vybraného nájemného v nebytových prostorech za r. 2012 - 2017.
RM 391 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

4.4 Přehled dlouhodobých dluhů na nájmech u městských bytů 2008 - 2017
Identifikace:

(Int.: OSN/669) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/4 - Flash Příloha: RM 391 - 4/4 - Flash

Přehled dlouhodobých dluhů za sledované období do dne 31.12.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM stav dlouhodobých dluhů a jejich vývoj.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 391- 16847/18
RM bere na vědomí přehled dlouhodobých dluhů za sledované období na nájmech 2008 - 2017 ve znění přílohy č. RM 391 4/4.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/670) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/5 - Flash Příloha: RM 391 - 4/5 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2018.
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 391- 16848/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2018 ve znění přílohy č. RM 391 - 4/5.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Zápis ze 142. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/671) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/6 - Flash Příloha: RM 391 - 4/6 - Flash

Zápis ze 142. zasedání Bytové komise konané dne 07.03.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 391- 16849/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 142. zasedání Bytové komise konané dne 07.03.2018 ve znění přílohy č.
RM 391 - 4/6.
RM 391 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

4.7 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 28.02.2018
Identifikace:

(Int.: OSN/672) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/7 - Flash Příloha: RM 391 - 4/7 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 28.02.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 391- 16850/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 28.02.2018 ve znění
přílohy č. RM 391 - 4/7.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 VŘ - Výměna plynových spotřebičů 2018
Identifikace:

(Int.: OSN/673) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/8 - Flash Příloha: RM 391 - 4/8 - Flash

Dne 06.03.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 06.03.2018 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Výměna plynových spotřebičů 2018". Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SoD č. 38/2018 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku Plánu oprav OSN pro rok 2018. Na tuto položku bylo plánováno 450 tis. Kč. Rozdíl
částek je kryt z rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 391- 16851/18,
(uložen úkol číslo 22958).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Výměna plynových spotřebičů 2018", uchazeči Martin Žahourek,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, za nabídkovou cenu 467.360 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo č. 38/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a p. Martinem Žahourkem,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, ve znění přílohy č. RM 391 - 4/8, a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 VŘ - Zateplení nástaveb č. p. 462-3
Identifikace:

(Int.: OSN/674) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/9 - Flash Příloha: RM 391 - 4/9 - Flash

Dne 06.03.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 06.03.2018 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Zateplení bytového domu čp. 462 - 463 - nástavby". Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD č. 39/2018 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku Plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 170 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 391- 16852/18,
(uložen úkol číslo 22959).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Zateplení bytového domu čp. 462 - 463 - nástavby", uchazeči ElisaTex s.r.o.,
Velký Třebešov 113, 552 03 Velký Třebešov, IČO: 05408105, za nabídkovou cenu 99.475 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo č. 39/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113,
552 03 Velký Třebešov, IČO: 05408105, ve znění přílohy č. RM 391 - 4/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 391 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

4.10 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 14
(Int.: OSN/675)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p.14, ul. Komenského na st. p. č. 348 v celkovém
rozsahu 29,5 m2. Jedná se prostory, které sloužily jako fotoateliér a kancelář. Záměr pronájmu bude zveřejněn s
podmínkami uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové
ceny na 450 Kč/m2/rok. Jedná se o třetí zveřejnění.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn již 2x. Na zveřejněný záměr nikdo nereagoval nabídkou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 391- 16853/18,
(uložen úkol číslo 22960).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského, na st. p. č. 348 v
celkovém rozsahu 29,5 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 450 Kč/m2/rok.
RM 391 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.11 Zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720 (Kino 70), vč. okolních pozemků
(Int.: OSN/676)

Identifikace:

V současnosti má Městský klub v Novém Městě nad Metují a město Nové Město nad Metují sepsanou smlouvu o
výpůjčce objektu č. p. 720 (Kino 70) a přilehlých pozemků. OSN předkládá záměr sepsání nové smlouvy o výpůjčce, a
to z důvodu změn v provozu objektu Kina 70. Změny se týkají oblasti drobné údržby, provádění revizí vyhrazených
technických zařízení a servis technologií umístěných v tomto objektu. Výše uvedené změny musí být zapracovány do
smluvního vztahu a vzhledem k tomu, že smlouva je stará 10 let, navrhuje OSN sepsat smlouvu novou. Nová smlouva
bude předložena do RM 392 ke schválení. Vzhledem k tomu, že máme záměr uzavřít novou smlouvu, je také nutné
dle zákona o obcích tento záměr zveřejnit. Zveřejnění se provádí i v případě změny podstatné náležitosti smlouvy.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Výše uvedené změny musí být zapracovány do smluvního vztahu a vzhledem k tomu, že smlouva je stará 10 let,
navrhuje OSN sepsat smlouvu novou. Vzhledem k tomu, že máme záměr uzavřít novou smlouvu, je nutné tento
záměr zveřejnit. Zveřejnění se provádí i v případě změny podstatné náležitosti smlouvy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 391- 16854/18,
(uložen úkol číslo 22961).
RM souhlasí se zveřejněním záměru podpisu nové smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720 (Kino 70), vč. přilehlých pozemků a
to z důvodu změn v provozu tohoto objektu.
RM 391 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

4.12 Žádost o pronájem prostor v objektu č. p. 427 - (budova kasáren)
Identifikace:

(Int.: OSN/677) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/12 - Flash Příloha: RM 391 - 4/12 - Flash

Pan M. N. se obrátil na OSN s dotazem, zda je možné si pronajmout část prostor v objektu č. p. 427, ul.
Československé armády k občasnému využití. V pronajatých prostorách by ve skupině 30-50 lidí provozoval airsoftový
sport (střelby z airsoftových zbraní), a to vždy 1 den o víkendu. Na těchto akcí by od aktéru vybírali vstupné, které by v
plné výši předávali městu - konkrétní částku neuvádí. Pro provoz airsoftového sportu není třeba prostory bývalých
kasáren upravovat. Během akce nebude vznikat nadměrný hluk a účastníci se budou v objektu pohybovat na vlastní
nebezpečí.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s využitím volných prostor č. p. 427 k provozování airsoftového sportu.
Odůvodnění:
OSN doporučuje souhlasit. Objekt bývalých kasáren tak dostane další možné využití pro veřejnost. Bezpečnost osob
bude řešena smluvně.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse přítomných o podmínkách, které budou v případě souhlasu platit.
K čl. 4. 12 USNESENÍ č. RM 391- 16855/18,
(uložen úkol číslo 22962).
RM souhlasí se záměrem p. M. N. na pronájem části prostor v objektu č. p. 427, ul. Československé armády k občasnému
využití pro airsoftový sport (střelby z airsoftových zbraní). RM ukládá OSN ve spolupráci se žadatelem a PRAV připravit
dokument (smlouvu, dohodu, apod.), který bude upravovat přesné podmínky pro výše uvedené využití. Tento dokument
ukládá OSN předložit RM k odsouhlasení.
RM 391 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.13 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávce tepelné energie na teplo pro č. p. 6 a č. p. 1145
Identifikace:

(Int.: OSN/678) Zdroj. dokum.: RM 391 - 4/13 - Flash Příloha: RM 391 - 4/13 - Flash

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávce tepelné energie pro č. p. 6 a č. p. 1145, který řeší výši záloh pro rok 2018.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek.
Odůvodnění:
Dodatek řeší výši záloh pro rok 2018.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 13 USNESENÍ č. RM 391- 16856/18,
(uložen úkol číslo 22963).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávce tepelné energie v č. p. 6 a č. p. 1145, ve znění přílohy 4. RM 391 4/13, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 391 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 391 - 12.3.2018

Školství, kultura a sport

OŠKS

13:05

5.1 Hodnocení roku 2017 v MKN a MMUZ - ředitelé přizváni ve 13:05 hodin
Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/1 Příloha: RM 391 - 5/1

Identifikace:

Ředitelé MKN a MMUZ předstupují před RM s hodnocením roku 2017. Tradičně jsou ředitelé přizváni do RM v
souvislosti s předložením Výročních zpráv o činnosti svých organizací.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením roku 2017 v MKN a MMUZ.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:07 hodin byli na jednání RM za doprovodu vedoucího OŠKS pana Mgr. Václava Kupky přizváni:
1/ Bc. Lada Všetičková, DiS. (ředitelka Městské knihovny Nové Město nad Metují - dále jen "MKN") - rok 2017 byl
rokem stabilizace, ale i provozních změn - přesunuli jsme služby veřejného Internetu na oddělení pro dospělé, vytvořili
jsme novou studovnu, výpůjční doba pro dospělé se zvýšila na 52 hodin týdně.
Počet výpůjček v roce 2017 byl 148008 knih, o trochu menší než v předešlém roce, ale je to celorepublikový trend.
Uskutečnilo se 179 akcí pro veřejnost, z toho 69 kulturních a 110 vzdělávacích - velký zájem veřejnosti. Byly vydány 2
publikace - "Almanach ZŠ Komenského" a "Novoměstské obrázky". Podíleli jsme se na "Novoměstských pověstech" a
"Pamětích Bohumila Dvořáčka". MKN se účastní řady soutěží, např. v soutěži o nejlepší knihovnu jsme se umístili na
2. místě.
Otázky:
MST vznesl dotaz, jak je na tom MKN ve srovnání s jinými městy a požádal o zpracování odpovědi pro radní.
Ředitelka MKN konkrétní porovnání neměla, ale cca za 2 měsíce ho bude možné předat. TAJ se zeptal, co pro ně
znamená EET v souvislosti s vydavatelskou činností. Odpověděl ředitel MMUZ p. Jiří Hladík. Poslední dotaz MST byl
na personální situaci v MKN - je stabilizována? MKN - personální situace je stabilizovaná, mají 1 neobsazené místo,
vybraný uchazeč 2 dny před nástupem pracovní místo odmítl. Situace však není kritická, chod MKN to neomezí.
2/ p. Jiří Hladík (ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují - dále jen "MMUZ") - v úvodu ředitel MMUZ podal
krátké informace z personální oblasti - na místo ekonomky paní Mileny Haškové nastoupila nová zaměstnankyně paní
Ing. Lenka Štěpánková, do důchodu bude ke dni 31.03.2018 odcházet pracovnice IC pí Petruše Kuřátková, nová
pracovnice na její místo je již vybrána. Návštěvnost MMUZ oproti minulému roku vzrostla. Na prezentovaném grafu
ukázal ředitel MMUZ návštěvnost v letech 2014 - 2017. V letošním roce se připravuje výstava zaměřená na 100.
výročí založení Československa.
Snaží se získávat také grantové finance z KHK. Letos jsme snad úspěšně zažádali o grant na podporu IC, dále grant
na Dny evropského dědictví, byl kvůli tomu také na jednání v Duszniki-Zdrój. MMUZ spolupracuje se školami,
každoročně nabízí prohlídky, besedy, přednášky, které se týkají dění města. Úspěšná spolupráce je také s
Univerzitou středního věku. Pro seniory se chystá opět další přednáška s výkladem ředitele MMUZ. Zlepšila se
situace v práci s přírodovědnými sbírkami - MMUZ má celkem 3 externisty.
V diskusi MST informoval o komentovaných prohlídkách, které MMUZ nabízí svým návštěvníkům. Pracovníci MMUZ
se v nich střídají a provedou zájemce po Husově náměstí.
Ředitel MMUZ závěrem vyzdvihl velmi dobrou spolupráci s reportérkami Českého rozhlasu Hradec Králové a výstavu
pod názvem Svět loutek. Jedná se o hlavní výstavu letošního roku - před rokem a čtvrt bylo východočeské loutkářství
zapsáno na seznam UNESCO.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 391- 16857/18
RM bere na vědomí hodnocení roku 2017 v Městské knihovně Nové Město nad Metují a v Městském muzeu Nové Město nad
Metují. RM děkuje ředitelům těchto příspěvkových organizací za jejich dosavadní činnost.
RM 391 Děkuje.
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5.2 Výroční zpráva MKN za rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/2 - Flash Příloha: RM 391 - 5/2 - Flash

Ředitelka MKN předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 391- 16858/18
RM se seznámila s Výroční zprávou Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2017 a bere tuto zprávu na vědomí ve
znění přílohy č. RM 391 - 5/2.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva MMUZ za rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/3 - Flash Příloha: RM 391 - 5/3 - Flash

Ředitel MMUZ předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 391- 16859/18
RM se seznámila s Výroční zprávou Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2017 a bere tuto zprávu na vědomí ve
znění přílohy č. RM 391 - 5/3.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zpráva o hospodaření za rok 2017 "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/4 - Flash Příloha: RM 391 - 5/4 - Flash

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli" předkládá ředitel "ZŠ Komenského" zprávu o
hospodaření za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2017 "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 391- 16860/18
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2017 Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 391 - 5/4.
RM 391 Bere na vědomí.
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5.5 Zpráva o hospodaření za rok 2017 "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/5 - Flash Příloha: RM 391 - 5/5 - Flash

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli" předkládá ředitelka "ZŠ Malecí" zprávu o
hospodaření za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2017 "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 391- 16861/18
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2017 Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a
bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 391- 5/5.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zpráva o hospodaření za rok 2017 "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/6 - Flash Příloha: RM 391 - 5/6 - Flash

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli" předkládá ředitel "ZŠ Komenského" zprávu o
hospodaření za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2017 "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 391- 16862/18
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2017 Základní školy a Mateřské školy Krčín a bere tuto zprávu na vědomí
ve znění přílohy č. RM 391- 5/6.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Zpráva o hospodaření za rok 2017 "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/7 - Flash Příloha: RM 391 - 5/7 - Flash

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli" předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" zprávu o
hospodaření za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2017 "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 391- 16863/18
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2017 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 a bere tuto
zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 391- 5/7.
RM 391 Bere na vědomí.
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5.8 Zpráva o hospodaření za rok 2017 "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/8 - Flash Příloha: RM 391 - 5/8 - Flash

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli" předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" zprávu o
hospodaření za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2017 "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 391- 16864/18
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2017 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a bere
tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 391- 5/8.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Zpráva o hospodaření za rok 2017 "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/9 - Flash Příloha: RM 391 - 5/9 - Flash

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli" předkládá ředitel "ZUŠ B. Smetany" zprávu o
hospodaření za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2017 "ZUŠ B. Smetany".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 391- 16865/18
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2017 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo nám. 1209, okres Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 391- 5/9.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Zpráva o hospodaření za rok 2017 "DDM Stonožka"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/10 - Flash Příloha: RM 391 - 5/10 - Flash

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli" předkládá ředitelka "DDM Stonožka" zprávu o
hospodaření za rok 2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2017 "DDM Stonožka".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 391- 16866/18
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2017 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 855
a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 391- 5/10.
RM 391 Bere na vědomí.
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5.11 Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/11 - Flash Příloha: RM 391 - 5/11 - Flash

Ředitelé příspěvkových organizací předkládají výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017 předloženými řediteli
příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO. Vzhledem k tomu, že žádná organizace v roce 2017 neobdržela
žádnou žádost o poskytnutí informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
přílohou k tomuto budu pouze jedna výroční zpráva, ostatní jsou obsahově totožné.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 391- 16867/18
RM se seznámila s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017 podle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými řediteli příspěvkových organizací města Nové Město
nad Metují a bere tyto zprávy na vědomí ve znění přílohy č. RM 391 - 5/11.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Účetní odpisy PO na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/12 - Flash Příloha: RM 391 - 5/12 - Flash

OŠKS předkládá ke schválení RM návrh účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2018 zpracovaný na
základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha č. RM 391 - 5/12.
K rozhodnutí:
Schválit účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2018.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 391- 16868/18
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2018 takto: Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod - 52.356 Kč, Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod - 140.100
Kč, Základní škola a Mateřská škola Krčín - 102.239 Kč, Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 - 10.968 Kč,
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 - 22.692 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod - 39.504 Kč, Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují,
Malecí 588 - 7.380 Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují - 264.444 Kč, Městské muzeum Nové Město nad Metují 8.724 Kč, Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - 190.012 Kč.
RM 391 Schvaluje.
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5.13 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/13 - Flash Příloha: RM 391 - 5/13 - Flash

RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem.
K rozhodnutí:
Schválit účetní závěrky příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Schválení účetní
závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci RM.
Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v příloze č. RM 391 - 5/13.
Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k
dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 391- 16869/18
RM schvaluje účetní závěrky včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací města - Městská knihovna Nové Město
nad Metují; Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují;
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod; Dům dětí a mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588; Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845; Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Rašínova 600; Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a
Mateřská škola Krčín; Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za účetní období 2017
sestavené ke dni 31.12.2017 dle přiložených protokolů - ve znění přílohy č. RM 391 - 5/13.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/14 - Flash Příloha: RM 391 - 5/14 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a jeho
rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha č. RM 391 - 5/14.
K rozhodnutí:
Schválit případně upravit návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a
jeho rozdělení do fondů.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a s usnesením č.
RM 109-3713/07. OŠKS doporučuje schválit. Vyjádření OF: Souhlasím. O navrženém poměru rozdělení do fondů lze
na RM diskutovat.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS konkretizoval, že školy mohou hospodářský výsledek rozdělit do dvou fondů - 1/ rezervní fond, 2/ fond
odměn. Po projednání v RM navrhuje OŠKS těm PO, které požadují do fondu odměn 80 % HV, snížit ten poměr na 60
%. Upravené částky do fondu odměn: "ZŠ Malecí" 88 tis. Kč, "ZŠ a MŠ Krčín" 65 tis. Kč, "MŠ Rašínova" 75 tis. Kč,
"ZUŠ B. Smetany" 1.540 Kč a MSSS Oáza 148 tis. Kč.
K čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 391- 16870/18
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů ve znění
upravené přílohy č. RM 391 - 5/14.
RM 391 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

5.15 Inspekční zpráva a Protokol - "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/15 - Flash Příloha: RM 391 - 5/15 - Flash

Ve dnech 16. - 18.01.2018 provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký inspektorát inspekční činnost v
"MŠ Rašínova". Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného školou, hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho
souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vykonávané podle §
174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola je hodnocena velmi dobře, v průběhu inspekční
činnosti nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Podrobnosti viz příloha č. RM 391 - 5/15.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Inspekční zprávou z inspekční činnosti provedené pracovníky České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát v "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 391- 16871/18
RM se seznámila s Inspekční zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní inspekce
Královéhradecký inspektorát ve dnech 16. - 18.01.2018 v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 a bere tuto
zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 391 - 5/15.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Akce k 100. výročí vzniku samostatného československého státu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/16 - Flash Příloha: RM 391 - 5/16 - Flash

PVO dne 31.10.2017 uložila OŠKS zabezpečit oslovení všech subjektů ve městě, u kterých lze předpokládat nějaké
aktivity související se 100. výročím vzniku samostatného československého státu, které proběhne v roce 2018, se
žádostí o podávání průběžných informací o konkrétních záměrech. Souhrn záměrů pak předložit do zasedání RM.
OŠKS předkládá RM předběžný přehled akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného
československého státu - viz příloha č. RM 391 - 5/16.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předběžný přehled akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného československého
státu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 391- 16872/18,
(uložen úkol číslo 22964).
RM se seznámila s předběžným přehledem akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného československého
státu a bere tento přehled na vědomí, ve znění přílohy č. RM 391 - 5/16. RM ukládá OŠKS nadále evidovat aktivity zaměřené
na oslavu 100. výročí vzniku samostatného československého státu a souhrnný přehled předložit do zasedání RM.
RM 391 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

5.17 Zápis č. 13 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/17 - Flash Příloha: RM 391 - 5/17 - Flash

Identifikace:

Dne 13.02.2018 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednala návrh na vyhlášení sportovců města za
rok 2017 a doporučila RM tento návrh schválit - projednáno v RM 390 dne 26.02.2018. Zástupci spolku Kubb klub
Vršovka představili svůj spolek a požádali o zařazení do systému financování sportu ve městě. Spolku bylo
doporučeno, aby poslali žádost do RM a KSPORT se k tomu vyjádří. V následném hlasování KSPORT nedoporučila
zařadit Kubb klub Vršovka do systému financování sportu ve městě.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 13 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 391- 16873/18
RM se seznámila se zápisem č. 13 z jednání Sportovní komise ze dne 13.02.2018 a bere tento zápis na vědomí, ve znění
přílohy č. RM 391 - 5/17.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.18 Žádost o souhlas s přijetím nefinančního daru - "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/18 - Flash Příloha: RM 391 - 5/18 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o schválení přijetí nefinančního daru v hodnotě 2.609,06 Kč od NYKLÍČEK a spol.
s.r.o. na činnost školní družiny.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím nefinančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 391- 16874/18
RM souhlasí s přijetím nefinančního daru v hodnotě 2.609,06 Kč pro Základní školu Nové Město nad Metují, Komenského
15, okres Náchod,od společnosti NYKLÍČEK a spol. s.r.o. na činnost školní družiny.
RM 391 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

5.19 Žádost MK o zábor veřejného prostranství - Brány města dokořán
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/19 - Flash Příloha: RM 391 - 5/19 - Flash

Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá o povolení tradiční, kulturní akce pod názvem "Brány města dokořán",
která se bude konat v sobotu 21.04.2018 na Husově náměstí. Předpokládaná doba užívání veřejného prostranství je
požadována ode dne 17.04.2018 do dne 22.04.2018. Žádost viz příloha č. RM 391 - 5/19. Zapůjčení městského pódia
na tuto akci schválila RM 388 dne 29.01.2018.
K rozhodnutí:
Schválit žádost MK o zábor veřejného prostranství - Brány města dokořán.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: S akcí nemám problém, jenom upozorňuji, že letos přes HN bude velmi zvýšený provoz osobní
dopravy z důvodu uzavírek hlavního tahu Vrchoviny - Spy! Co nejvíce akcí v tomto roce, které lze přesunout, by tak
měly proběhnout na jiném místě než je HN.
Vyjádření MP: MP počítá s monitoringem akce - služba bude adekvátně posílena. Dále upozorňuji na zvýšený provoz
přes Husovo náměstí z důvodu četných uzavírek v Novém Městě nad Metují a tím zhoršený příjezd návštěvníků. MP
svoji činnost zaměří krom klasického organizování parkování a dodržování veřejného pořádku i na oba vjezdy do
Husova náměstí. Další připomínky nemáme.
Vyjádření OS: Dne 21.04. není obřadní den, ani nemáme v plánu svatby mimo obřadní den.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 391- 16875/18,
(uložen úkol číslo 22965).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční, kulturní akce pod názvem "Brány města
dokořán" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ vč. plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne
17.04.2018 do dne 22.04.2018 v obvyklém rozsahu (samotná akce se uskuteční dne 21.04.2018). Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které
budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti
zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují.
RM 391 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

5.20 Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/20 - Flash Příloha: RM 391 - 5/20 - Flash

TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město o převzetí záštity nad 14. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena
Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v sobotu 30.06.2018 na Husově náměstí
v prostoru před "vlaštovkami". Ve stejný den se uskuteční akce "U nás na zámku", TJ Sokol se s pořadatelem této
akce dohodli na spolupráci při propojení obou akcí. S vedením ZUŠ B. Smetany je projednáno využití vstupní části
školy pro zázemí závodu. TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá o povolení vjezdu jeřábu (tonáž 25 t) na Husovo
náměstí dne 30.06.2018 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Zapatkování jeřábu proběhne tak, aby nedošlo k
poškození dlažby. TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
K rozhodnutí:
Schválit převzetí záštity nad 14. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu", vjezd jeřábu na Husovo náměstí a poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné
soutěžící.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: S akcí nemám problém, jenom upozorňuji, že letos přes HN bude velmi zvýšený provoz osobní
dopravy z důvodu uzavírek hlavního tahu Vrchoviny - Spy! Co nejvíce akcí v tomto roce, které lze přesunout, by tak
měly proběhnout na jiném místě než je HN.
Vyjádření MP: MP počítá s monitoringem akce - služba bude adekvátně posílena. Dále upozorňuji na zvýšený provoz
přes Husovo náměstí z důvodu četných uzavírek v Novém Městě nad Metují a tím zhoršený příjezd návštěvníků. MP
svoji činnost zaměří krom klasického organizování parkování a dodržování veřejného pořádku i na oba vjezdy do
Husova náměstí. Další připomínky nemáme.
Vyjádření OS: Není obřadní den, ani nemáme v plánu svatby mimo obřadní den, protože v akcích na 2018 už je na
tento den v plánu akce „U nás na zámku“.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 20 USNESENÍ č. RM 391- 16876/18,
(uložen úkol číslo 22966).
RM souhlasí s převzetím záštity nad 14. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu". RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod
názvem "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy před
„vlaštovkami“ dne 30.06.2018 od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro
konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány
žadateli. RM schvaluje vjezd jeřábu na Husovo náměstí dne 30.06.2018 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin za podmínky,
že nedojde k porušení dlažby. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných
subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. TJ Sokol Nové Město nad Metují. RM souhlasí s poskytnutím 25 kusů tašek s
propagačními materiály pro oceněné sportovce.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.21 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/21 - Flash Příloha: RM 391 - 5/21 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na podporu Novoměstské filharmonie ve výši 35.000 Kč od firmy LM Assistent, s.r.o., Dřevařská 906,
500 03 Hradec Králové.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 21 USNESENÍ č. RM 391- 16877/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 35.000 Kč od firmy LM Assistent, s.r.o., Dřevařská 906, 500 03 Hradec Králové, na
podporu Novoměstské filharmonie.
RM 391 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 391 - 12.3.2018

5.22 Žádost Kubb klub Vršovka z.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/22 - Flash Příloha: RM 391 - 5/22 - Flash

Zástupci Kubb klubu Vršovka z.s. požádali o představení spolku na jednání KSPORT dne 13.02.2018, kde zároveň
požádali o zařazení mezi kluby, které získávají dotaci z rozpočtu města Nové Město nad Metují. KSPORT
nedoporučuje zařadit spolek Kubb klub Vršovka z.s. do systému financování sportu ve městě - viz bod RM 391 5/17 - Zápis č. 13 z jednání KSPORT. Následně Kubb klub Vršovka z.s. žádá RM o zařazení spolku mezi sportovní
kluby, které získávají dotaci z rozpočtu města Nové Město nad Metují. Sídlo spolku je v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Kubb klubu Vršovka z.s. o zařazení mezi kluby, které získávají dotaci z rozpočtu města Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Doporučujeme neschválit žádost. Spolek má možnost žádat o dotaci z rozpočtu města jako ostatní
spolky. KSPORT nedoporučuje schválit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radní rozhodli žádosti nevyhovět. Klub ale má možnost si podat žádost o dotaci z rozpočtu města z financí
určených na dotační podporu spolků.
K čl. 5. 22 USNESENÍ č. RM 391- 16878/18
RM neschvaluje žádost Kubb klubu Vršovka z.s. o zařazení mezi sportovní kluby, které získávají dotaci z rozpočtu města
Nové Město nad Metují.
RM 391 Neschvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.23 Žádost o zapůjčení pivních setů - Junák - český skaut
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/23 - Flash Příloha: RM 391 - 5/23 - Flash

Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z.s. žádá o zapůjčení 10 ks pivních setů na dny 01. 03.06.2018 v prostoru skautského areálu na oslavu 50. výročí vzniku oddílu Albatros. Odvoz pivních setů a jejich
vrácení zajistí žadatel.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení 10 ks pivních setů pro Junák - český skaut.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 23 USNESENÍ č. RM 391- 16879/18,
(uložen úkol číslo 22967).
RM schvaluje zapůjčení 10 ks pivních setů pro Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z.s., na dny 01. 03.06.2018 na oslavu 50. výročí vzniku oddílu Albatros.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.24 Zápis č. 2 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 07.02.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/24 - Flash Příloha: RM 391 - 5/24 - Flash

Dne 07.02.2018 se sešla ke svému druhému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR schválila
aktualizaci Jednacího řádu ŠR. ŠR vyzvala ředitelku školy k předložení plánu modernizace a dalšího rozvoje školy na
příštím jednání ŠR dne 11.04.2018.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 2 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 07.02.2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 24 USNESENÍ č. RM 391- 16880/18
RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ze dne 07.02.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 391 - 5/24.
RM 391 Bere na vědomí.
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5.25 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 5/25 - Flash Příloha: RM 391 - 5/25 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" informuje zřizovatele o vyhlášení volného dne pro žáky v pátek 09.03.2018 z organizačních
důvodů - havárie vodovodního potrubí, v pátek od 8:00 hodin nepoteče voda, bude prováděna oprava. Školní družina
má zajištěn náhradní provoz v prostorách Kina 70 do 14:00 hodin.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelky "ZŠ Malecí" o vyhlášení volného dne pro žáky.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 25 USNESENÍ č. RM 391- 16881/18
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky v pátek 09.03.2018 z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod.
RM 391 Bere na vědomí.
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5.26 Jednání RM se zástupci pedagogů ZUŠ a zástupkyní Spolku rodičů a přátel ZUŠ ve věci vyhlášení
konkurzu na místo ředitele / ředitelky ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Na základě vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele / ředitelky ZUŠ B. Smetany se na vedení města Nové
Město nad Metují obrátili zástupci pedagogického sboru ZUŠ B. Smetany se žádostí o přijetí na jednání RM. Jejich
žádosti bylo vyhověno a byl proto dodatečně zařazen mimořádný bod do jednání RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST přivítal přítomné hosty, jednalo se o 4 zástupce pedagogů a jednu zástupkyni rodičů dětí, kteří ZUŠ navštěvují.
Dostavili se v souvislosti s vyhlášeným konkurzem na pozici ředitel / ředitelka ZUŠ B. Smetany. Pan Pavel Staněk,
který na ZUŠ vyučuje, poděkoval radním za přijetí, představil jednotlivé hosty a uvedl jejich funkci / výukové zaměření:
p. Miroslav Bartoň (zástupce ředitele ZUŠ B. Smetany), p. Tomáš Hvězda, MgA. Jaroslav Rybáček a pí MUDr. Pavlína
Neumannová (zástupkyně rodičů žáků a přátel ZUŠ B. Smetany). Dále uvedl, že cílem jejich krátkého setkání s
radními je vyjádření podpory současnému řediteli ZUŠ B. Smetany, p. Miloslavu Vondřejcovi, kterému končí šestileté
období. Zároveň radní seznámil se všemi připravovanými kroky na podporu p. Miloslava Vondřejce, které se rozhodli
udělat. Dohodli se na tom, že podporu mu vyjádří formou otevřeného podpisu, jehož součástí budou také podpisové
archy. Tyto dokumenty však nejsou schopni z časových důvodů předložit na dnešním jednání RM, předloží je do
začátku velikonočních svátků. Po p. Staňkovi se slova ujala paní MUDr. Pavlína Neumannová a uvedla, že ZUŠ B.
Smetany je unikátní školou ve srovnání s ostatními obdobnými školami v tom smyslu, že nabízí vzdělání v průřezu,
není zde selektivní výběr žáků, tzn., že je uspokojen zájem všech. Škola se tak skutečně snaží rozvíjet to, co v dětech
je. Je zde zároveň obrovská míra kooperace, což může osobně deklarovat. Pedagogové ZUŠ B. Smetany jsou
schopni komunikovat v zájmu dítěte a jeho individuality. MUDr. Neumannová zde proto lobuje především za
kontinuitu. Neví, kdo má být příštím ředitelem, ale měl by to být někdo, kdo bude ZUŠ znát, rozumět procesům a dění
v ní. Nelze, aby to dělal člověk zvenku, protože by mu cca 2-3 roky trvalo, než by se v ZUŠ zorientoval - zapříčinilo by
to v ZUŠ nejistotu a spousta dobrých věcí by se tím ztratila. Podle p. Staňka by na pozici ředitele / ředitelky měl být do
budoucna delegován někdo ze současného sboru pedagogů ZUŠ B. Smetany. ST - informoval přítomné hosty o tom,
jak v oblasti školství probíhají výběrová (konkurzní) řízení, je to rámcováno jasně danými pravidly, v konkurzní komisi
jsou zástupci zřizovatele, odborníků ze státní správy, zaměstnanců školy, Královéhradeckého kraje a školní inspekce.
Jako zásadní problém se jeví to, že stávající ředitel v průběhu uplynulých 6 ti let, kdy již byl v důchodovém věku,
žádného svého nástupce z pedagogů školy nepřipravil ani nenavrhnul. MUDr. Neumannová - uvedla, že od RM
nechtějí deklaraci toho, že bude nadále ředitelem p. Vondřejc, ale prosí o čas pro ty kantory, kteří jsou schopni ve
spolupráci s p. ředitelem, připravit erudovaného nástupce, který bude zárukou kontinuity na současnou dobrou úroveň
školy. ST - uvedl příklady v jednotlivých organizacích zřizovaných městem, kde byli ředitelé - ředitelky v důchodovém
věku, jakým standardním bezproblémovým postupem pak došlo k jejich nástupnictví z dopředu zaškolených
zaměstnanců organizace. To ale v případě ZUŠ ze strany p. ředitele bylo naprosto opomenuto. Dále uvedl, že stejným
způsobem je postupováno v rámci odchodů do důchodu u pracovníků na MěÚ a opět zde nebyly problémy. V případě
dohody dochází k tomu, že někdo "přesluhuje 1-2 roky, ale 10 let? Pan Staněk uvedl, že se v této věci dosud
neúčastnili žádných jednání s vedením města, proto zde vychází z realit v daném čase - v tuto chvíli jsou schopni
deklarovat to, co zde deklarují. V průběhu příštích 6 let bude v ZUŠ „vychováván“ budoucí kandidát na post ředitele /
ředitelky ZUŠ B. Smetany. MUDr. Neumannová uvedla, že to, co zde všechno ST řekl, je jednoznačně pravda, jim
všem jde ale jen o to, aby ZUŠ fungovala, přesto přese všechno, právě v zájmu dětí a znovu zopakovala unikátnost
ZUŠ B. Smetany. Pan Staněk - poukázal na vysoký počet žáků, jejich úspěchy atd., všechno je to především zásluhou
stávajícího ředitele ZUŠ B. Smetany, p. Vondřejce. ST se vyjádřil i k otevřenému dopisu, který je psán seriózně a
slušně, ale nemůže se ztotožnit s tím, jakým způsobem je předkládán rodičům a jak jsou do tohoto procesu
zapojovány i děti, které ZUŠ navštěvují. Je to prostě forma nátlaku a bohužel to může vést k vykopávání zákopů a
vytváření dvou táborů, což se pak mj. projevuje i nepříjemnými anonymy a konstatoval, že jeden již obdržel. Pod
tlakem, který je na RM takto vyvíjen, se jen velmi těžko rozhoduje. Pan Staněk uvedl, že to není petice, je to forma
otevřeného dopisu, který buď oslovení (RM a Konkurzní komise) budou respektovat, nebo ne. Je to podle nich forma,
kterou cítí jako vhodnou k podpoře setrvání stávajícího ředitele ve funkci. Nevidí důvod, proč by svou funkci p.
Vondřejc nemohl dále vykonávat.
Do diskuse se zapojil také MST s připomínkou ve věci potenciální výchovy případného budoucího nástupce
stávajícího ředitele ze strany sboru pedagogů ZUŠ B. Smetany, která zde byla již zmíněna. Navrhnul, aby co nejdříve
proběhla schůzka stávajícího ředitele a toho z pedagogů, kdo by jako nástupce přicházel v úvahu. Sešli by se ještě
před termínem odevzdání přihlášek do konkurzu se starostou města a projednali dané možnosti, zejména variantu
účasti takového pedagoga ve výběrovém řízení s koncepcí zahrnující časově omezené působení současného ředitele
ve funkci poradce či konzultanta.
Vedoucí OŠKS informoval, že termín pro odevzdání přihlášek do VŘ (konkurzu) vč. předložení koncepce je do pátku
dne 16.03.2018. Pan Staněk uvedl, že nezná procesy, jakými úřad při přípravě konkurzu funguje, ale bere tento návrh
jako určitý kompromis a přijímá navrhovanou schůzku. ST doporučil, aby se rychle domluvili na termínu a formě
schůzky, kontinuita nástupnictví se může zahrnout i do koncepce, je velmi důležitá. MST, jako člen většiny komisí u
VŘ a konkurzů na ředitel příspěvkových organizací města, uvedl, že RM vždy ctila výsledek VŘ a doporučení komise,
ale dopředu nebyl nikdy znám nový ředitel / ředitelka. Vyhlášení konkurzu zde neznamenalo, že město jako zřizovatel,
hledá někoho nového, kdo by do ZUŠ B. Smetany přinesl změnu. Mgr. Černý - navržené řešení, které zástupci ZUŠ
B. Smetany akceptují, je dle jeho názoru dobrým řešením. Poté uvedl několik příkladů postupů při obsazování postů
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ředitelů středních škol. Ing. Neumann - sdělil svůj osobní názor - pokud se mu nebude někdo z vybraných a konkurzní
komisí navržených uchazečů líbit, tak takového kandidáta nepodpoří a bude hlasovat zásadně proti. ST - jde o to, aby
byl vůbec vhodný kandidát. MUDr. Neumannová se slovy ST souhlasila. Pan Staněk požádal ST o určení cca 2
termínů ke svolání schůzky. ST - nyní již něco připravil - předběžně byla dohodnuta schůzka na úterý v poledne.
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Finance

15:40

OF

6.1 Dodatek k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NAA-V-21/2017 a č. NAA-V83/2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 6/1 - Flash Příloha: RM 391 - 6/1 - Flash

RM svým usnesením č. RM 368-15843/17 dne 27.03.2017 schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-21/2017 uzavřenou s Úřadem práce Českém
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dohody/druh práce: 3 pracovní místa dělník/dělnice pro
údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2017 do dne 31.10.2017. RM usnesením č. RM 38116396/17 dne 09.10.2017 schválila Dodatek č. 1 k této dohodě o prodloužení poskytování finančního příspěvku na 3
pracovní místa: druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň prodlouženo do dne 31.03.2018.
Dne 05.03.2018 byl městu Nové Město nad Metují zaslán dodatek č. 2 k této dohodě týkající se o prodloužení
poskytování příspěvku pouze na 1 pracovní místo: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu
ode dne 01.04.2017 do dne 31.03.2019. Mzdové náklady budou činit 15.000 Kč za měsíc. Dále RM svým usnesením
č. RM381-16396/17 ze dne 09.10.2017 schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-83/2017 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dohody/druh práce: 1 pracovní místo dělník/dělnice pro údržbu
města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.10.2017 do dne 31.03.2018. Dne 05.03.2018 byl městu Nové
Město nad Metují zaslán dodatek č. 1 k této dohodě týkající se o prodloužení poskytování příspěvku pouze na 1
pracovní místo: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.10.2017 do dne
31.12.2018. Mzdové náklady budou činit 15.000 Kč za měsíc.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-21/2017 - dělník pro údržbu města a Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-83/2017 - dělník pro údržbu města.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 391- 16882/18
RM schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-21/2017 uzavřené s Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět
dodatku: poskytování finančního příspěvku na 1 pracovní místo - druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o
veřejnou zeleň bude prodlouženo ode dne 01.04.2017 do dne 31.03.2019, ve znění přílohy č. RM 391 - 6/1 a pověřuje ST
jeho podpisem. RM schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. NAA-V-83/2017 uzavřené s Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
předmět dodatku: poskytování finančního příspěvku na 1 pracovní místo - druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče
o veřejnou zeleň bude prodlouženo ode dne 01.10.2017 do dne 31.12.2018, ve znění přílohy č. RM 391 - 6/1 a pověřuje ST
jeho podpisem.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 6/2 - Flash Příloha: RM 391 - 6/2 - Flash

V roce 2010 město Nové Město nad Metují uzavřelo smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Podpora byla poskytnuta formou dotace a půjčky na realizaci projektu Kanalizace Vrchoviny“. Státní
fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 (dále jen "SFŽP") předkládá ke schválení Dodatek č. 2 ke
smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR z důvodu změny čísla účtu, na který jsou poukazovány
splátky půjčky. Zůstatek půjčky činí ke dni 12.03.2018 částku ve výši 850.638,93 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 391- 16883/18,
(uložen úkol číslo 22968).
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11, ve znění přílohy č. RM 391 - 6/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 391 Doporučuje ZM souhlasit.
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6.3 Žádost Lyžařského klubu o poskytnutí půjčky
Zdroj. dokum.: RM 391 - 6/3 - Flash Příloha: RM 391 - 6/3 - Flash

Identifikace:

Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky ve výši 400 tis. Kč na
výstavbu systému zasněžování v lyžařském areálu v Deštném v Orlických horách, který Lyžařský klub provozuje. Část
půjčky ve výši 100 tis. Kč by byla použita na splacení staré půjčky, které město Lyžařskému klubu poskytlo.
Podrobnosti viz příloha č. RM 391 - 6/3.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválení zápůjčky.
Odůvodnění:
OF: ZM v roce 2009 město poskytlo investiční půjčku na prodloužení lyžařského vleku ve výši 500 tis. Kč a následně
přijalo usnesení č. ZM 56-6286/09 ve znění: "ZM rozhodlo až do odvolání o pozastavení možnosti poskytování
finančních půjček od města na investiční akce. Důvodem je současná finanční situace města a značné závazky
související s úvěrem a předfinancováním dotovaných investic města." Poskytnutí půjčky nedoporučujeme. Město v
letošním roce bude z důvodu realizace vlastních investičních akcí čerpat úvěr ve výši cca 25 mil. Kč. Jednalo by se o
poskytnutí zápůjčky na investici mimo katastr Nového Města nad Metují.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Z diskuse radních vzešel úkol pro ST - jednat s paní Ing. Renatou Červenák Nývltovou, předsedkyní Lyžařského klubu
Nové Město nad Metují, z.s., a to dříve než proběhne jednání ZM.
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 391- 16884/18,
(uložen úkol číslo 22969).
RM doporučuje ZM neschválit v souladu s usnesením č. ZM 56-6286/09 poskytnutí zápůjčky Lyžařskému klubu Nové Město
nad Metují, z.s., Sadová 1527, 549 01 Nové Město nad Metují ve výši 400 tis. Kč. RM ukládá ST jednat se zástupci
Lyžařského klubu Nové Město nad Metují, z.s. ještě před zasedáním dubnového ZM.
RM 391 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 7

RM 391 - 12.3.2018

Různé

16:00

7.1 Jmenování komise na zakázku Rámcová smlouva na dodávku kancelářských, hygienických a čistících
potřeb
Identifikace:
Jedná se o zakázku, která je realizována formou centrálního zadávání pro město Nové Město nad Metují a jeho
příspěvkové organizace. Hodnocení je vícekriteriální, hodnocena je cena a kvalita předložených vzorků.
K rozhodnutí:
Jmenovat komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku Rámcová smlouva na dodávku
kancelářských, hygienických a čistících potřeb.
Odůvodnění:
Komise je navržena s ohledem na možnost posouzení kvality nabízeného zboží i zástupci PO.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 391- 16885/18
RM jmenuje komisi pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku Rámcová smlouva na dodávku kancelářských,
hygienických a čistících potřeb v tomto složení: Ing. Michal Beseda, MBA, Renata Konvalinová, Simona Hoffmannová, Mgr.
Jana Balcarová, Bc. Petra Mináriková, náhradník Ing. Dagmar Kavanová
RM 391 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 JSDH - pořízení defibrilátoru, darovací smlouva z Nadace AGROFERT
Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/2 - Flash Příloha: RM 391 - 7/2 - Flash

Identifikace:

Nadace AGROFERT, prostřednictvím Hasičského fondu, pomáhá profesionálním i dobrovolným hasičským sborům
formou jednorázových finančních příspěvků. JSDH přišla s možností využití tohoto fondu na pořízení nového
defibrilátoru, který by měla jednotka neustále k dispozici. V září byla podána žádost o nadační příspěvek, který byl
nadací schválen ve výši 30 tis. Kč. JSDH provedla poptávku na dodávku nového defibrilátoru, vítězným uchazečem je
firma Hasiči s.r.o. za cenu 65.999 Kč. Po doplnění požadovaných informací byl Nadací AGROFERT zaslán návrh
darovací smlouvy, která je jako příloha č. RM 391 - 7/2 nyní předkládána ke schválení. Rozdíl mezi celkovou cenou a
darem bude financován z rozpočtu JSDH. Udržitelnost projektu 3 roky.
K rozhodnutí:
Schválit darovací smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 391- 16886/18,
(uložen úkol číslo 22970).
RM schvaluje Darovací smlouvu Hasiči 216/2017 mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují a Nadací AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/2, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápis č. 2B/2018 ze Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 06.03.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/3 - Flash Příloha: RM 391 - 7/3 - Flash

RM je předložen zápis č. 2B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 06.03.2018 ve znění přílohy č. RM
391 - 7/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 391- 16887/18
RM bere na vědomí zápis č. 2B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 06.03.2018 a návrh na obsazení 1
místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/3.
RM 391 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.4 Zpráva o stížnostech řešených v roce 2017
Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/4 - Flash Příloha: RM 391 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Zpráva o stížnostech řešených v roce 2017. PRAV předkládá RM na vědomí souhrnnou Zprávu o stížnostech občanů
v roce 2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zprávu o stížnostech řešených v roce 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 391- 16888/18
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech řešených v roce 2017 ve znění přílohy č. RM 391 - 7/4.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Souhrnná zpráva o řídících kontrolách realizovaných v roce 2017 a plánovaných na rok 2018 odbory a
odděleními Městského úřadu Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/5 - Flash Příloha: RM 391 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Tato souhrnná zpráva je kontrolorem-interním auditorem předkládána RM stejně jako v minulém roce a obsahuje
stručný popis kontrol provedených vedoucími odborů a oddělení v roce 2017 a naplánovaných na rok 2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o řídících kontrolách realizovaných v roce 2017 a plánovaných na rok 2018 odbory
a odděleními Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Řídící kontroly jsou prováděny vedoucími odborů a oddělení a případně dalšími zaměstnanci úřadu na základě
pověření. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Uvedené kontroly jsou nedílnou
součástí vnitřního kontrolního systému města.
Vysvětlení: Ing. Vratislav Fröde Auditor Úsek kontroly a interního auditu
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 391- 16889/18
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o řídících kontrolách realizovaných v roce 2017 a plánovaných na rok 2018 odbory a
odděleními Městského úřadu Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/5.
RM 391 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: UKIA, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Smlouva o dílo - Ošetření památných stromů "Lipové stromořadí v Krčíně"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/6 - Flash Příloha: RM 391 - 7/6 - Flash

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Chameleos s.r.o., Doly 41, 538 54 Luže, IČO: 05078075, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/6.
K rozhodnutí:
Ne/schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Akce Ošetření památných stromů "Lipové stromořadí v Krčíně" byla vysoutěžena jako veřejná zakázka malého
rozsahu (viz příloha č. RM 391 - 7/6). Smlouvu, která byla součástí VŘ, byla připravována ve spolupráci s PRAV.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 391- 16890/18,
(uložen úkol číslo 22971).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Ošetření památných stromů "Lipové stromořadí v Krčíně" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Chameleos s.r.o., Doly 41, 538 54 Luže, IČO: 05078075, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/6, a pověřuje ST
jejím podpisem.
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7.7 Smlouva o dílo - koncept kroniky 2017
Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/7 - Flash Příloha: RM 391 - 7/7 - Flash

Identifikace:

RM je předkládána Smlouva o dílo na vytvoření konceptu kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2017 - viz
příloha č. RM 391 - 7/7. Smlouva bude uzavřena s kronikářem p. Jiřím Hladíkem.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouva o dílo - koncept kroniky 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 391- 16891/18,
(uložen úkol číslo 22972).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení konceptu kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2017 mezi městem Nové
Město nad Metují a městským kronikářem p. Jiřím Hladíkem, Nábřežní 90, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č.
RM 391 - 7/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Systematizace pracovních míst ke dni 01.04.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/8 - Flash Příloha: RM 391 - 7/8 - Flash

V příloze č. RM 391 - 7/8 je předkládána systemizace pracovních míst MěÚ ke dni 01.04.2018. V Technických
službách dochází k navýšení počtu o čtyři systemizovaná místa v důsledku zaměstnávání osob vedených na Úřadu
práce v rámci veřejně prospěšných prací, a to vždy na dobu určitou.
K rozhodnutí:
Schválit předložený počet systemizovaných pracovních míst pro rok 2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 391- 16892/18
RM schvaluje počet systemizovaných pracovních míst Městského úřadu Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 391 7/8, a to s platností ode dne 01.04.2018.
RM 391 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Smlouva o spolupráci v rámci projektu Euroklíč
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 391 - 7/9 - Flash Příloha: RM 391 - 7/9 - Flash

OSV předkládá ke schválení a podpisu Smlouvu v rámci již podepsaného příslibu o spolupráci v projektu Euroklíč,
který byl projednán v RM 2016.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu o spolupráci v rámci projektu Euroklíč.
Odůvodnění:
Zámky byly nainstalovány na místa uvedená ve smlouvě roce 2016. Předkládací návrh (pozn.: bude dodán v pondělí
dne 12.03.2018 po návratu PRAV z dovolené)
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 391- 16893/18
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci v rámci projektu Euroklíč mezi městem Nové Město nad Metují a Národní radou osob se
zdravotním postižením České republiky, z.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČO: 70856478, ve znění přílohy č.
RM 391 - 7/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 391 Schvaluje.
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7.10 Komplexní kontrola výkonu státní správy a provedení dozoru na MěÚ
Identifikace:
TAJ informoval o výsledku komplexní kontroly výkonu státní správy a dozoru, provedeného v únoru 2018 pracovníky
KÚ KHK. Tato kontrola a dozor probíhají zpravidla 1x za 3 roky (předchozí kontrola byla v srpnu 2015).
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dále dle ustanovení § 687
odstavce 1 písmena e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a dále dle ustanovení § 129 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), byly provedeny kontroly těchto oblastí výkonu státní správy na MěÚ v
Novém Městě nad Metují:
1/ Vyřizování stížností podle správního řádu, vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
2/ Výkon státní správy na úseku místních poplatků.
3/ Úseky přestupků, evidence obyvatel, matrik, občanských průkazů a cestovních dokladů.
4/ Úsek živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství.
5/ Úsek sociálně právní ochrany dětí.
6/ Úsek výkonu sociální práce.
7/ Úsek prevence - dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
8/ Úsek zdravotnictví (evidence receptů, přestupky atd.).
9/ Úsek rozpočtů škol a školských zařízení.
10/ Úsek státní památkové péče.
11/ Úsek evidence válečných hrobů.
12/ Úseky územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu.
13/ Úseky silničního hospodářství, dopravně správních agend, přestupkových řízení v dopravě a silniční motorové
dopravy.
14/ Úseky ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního
fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů a státní správy myslivosti a rybářství.
Výsledky kontrol jsou podchyceny v protokolech, které byly projednány s jednotlivými vedoucími odborů a oddělení.
Ke kontrolním zjištěním nebyly ze strany MěÚ vzneseny námitky.
Jako velice pozitivní hodnotí TAJ to, že u žádné z kontrolovaných agend nebyly shledány závažnější problémy a
nedostatky, což se mj. projevilo tím, že nebyla uložena žádná dodatečná nápravná opatření. To prokazuje velice
dobrou úroveň výkonu státní správy v uvedených oblastech a je to zároveň důkazem o vysoké profesionalitě a dobré
práci všech zainteresovaných pracovníků úřadu, což při současné složitosti a komplikovanosti související legislativy,
je o to více potěšující stav.
Rovněž v samostatně provedeném dozoru nad výkonem přenesené působnosti města v oblasti zákonnosti nařízení
města, usnesení, rozhodnutí či jiných opatření orgánů města, nebyly shledány jakékoliv závady.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 391- 16894/18
RM bere na vědomí informace TAJ o proběhlé komplexní kontrole výkonu státní správy a provedení dozoru na MěÚ.
RM 391 Bere na vědomí.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 391:

12.3.2018 16:54:03

Příští porada bude: RM 392, 26.3.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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