Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 16.2.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 315 :
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
11 Mgr. Václav Kupka
12 Ing. Libor Pozděna
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 14:50 19:28
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:50 19:28
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:55
19:28
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:06
15:40
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:43
18:28
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:32
18:28
města)
architekt (Architekt)
17:28
18:28

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

Záznam a ověření zápisu RM 315 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 23.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 315 (ve volebním období 9. zasedání) ze dne: 16.2.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
2 Majetkoprávní úkony
3 Rozvoj
4 Správa nemovitostí
5 Školství, kultura a sport
6 Finance
7 Různé

13:00
15:00
15:45
17:15
14:30
17:30
17:45

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 315 :
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
11 Mgr. Václav Kupka
12 Ing. Libor Pozděna
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 14:50 19:28
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:50 19:28
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:50 19:28
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:55
19:28
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:06
15:40
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:43
18:28
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:32
18:28
města)
architekt (Architekt)
17:28
18:28

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 315 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 314) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 314 ze dne 9.2.2015 :

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 23.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 315

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 308- 13004/14

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

19 158
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

Usneseni:: RM souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem:
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování
zařízení součásti distribuční soustavy „IV-12-2010190/VB/1 - Nové Město nad Metují p. č. 1533, ČEZ Energo-kvn1” v
pozemcích města p. p. č. 368/8 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, p. p. č. 368/13 druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 2034/9 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to v
rozsahu 45,9 běžných metrů tj. 27,56 m², dle geometrického plánu č. 1958 - 305/2012, schváleného Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dne 23.7.2014, a to na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m² pozemku zatíženého věcným břemenem s tím, že
náklady za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí strana oprávněná z věcného břemene - žadatel. RM
souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, viz příloha pc 10089/1-návrh smlouvy, a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13095/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 245
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014

Usneseni:: RM byla seznámena s pravidly pro vyhodnocování sportovců Nového Města nad Metují a souhlasí s konáním
slavnostního večera u příležitosti vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014. RM ukládá OŠKS ve
spolupráci s OF zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 položku na uspořádání slavnostního večera a dále RM
ukládá OŠKS organizačně zajistit přípravu slavnostního večera a o průběhu příprav informovat RM.
Plnění:
Splněno, zařazeno jako samostatný bod do RM 315 - 5/5.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13162/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 399
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Žádost Občanského sdružení VĚTRNÍK o vyřešení problému s otáčením kamiónů na vozovce v ul. 28. října

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost Občanského sdružení VĚTRNÍK ze dne 16.12.2014 o vyřešení problému s otáčením
kamiónů na vozovce v ul. 28. října a ukládá OMM svolat schůzku na místě za účasti ST, OMM, ORM + zástupce
žadatele.
Plnění:
Splněno, schůzka proběhla 11.2.2015. Případné návrhy k řešení budou předloženy do RM ke schválení v
samostatném bodě.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13177/15
19 413
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

OV Krčín - umístění fotopastí

Usneseni:: RM souhlasí s umístěním fotopastí u podzemních kontejnerů v Nahořanské ulici jako preventivní opatření proti
nepořádku a do parku v Krčíně u hřiště pétanque jako prevenci proti kouření školní mládeže u sportoviště
(bouledromu).
Plnění:
Bylo provedeno vytipování umístění fotopasti, včetně umístění cedulí s upozorněním na monitorování prostoru
kamerou se záznamem. Objednané upozorňující samolepky nebyly dosud dodavatelem dodány. Bez těchto
upozornění nemůžeme fotopast umístit. Po urgenci je předpokládaný termín dodání 13.02.2015. RM 315 schválen
nový termín: 2.3.2015 (Objednané upozorňující samolepky nebyly dosud dodavatelem dodány.)
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 23.2.2015

RM 312- 13178/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 414
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Žádost o zpevnění povrchu parkovacích míst v ul. 28. října

Usneseni:: RM ukládá ST projednat s ředitelkou "ZŠ Malecí" zřízení parkování na pozemku "ZŠ Malecí".
Plnění:

Ze dne:
Poznámka:

ST projednal uvedený úkol s ředitelkou ZŠ Malecí. Ta nesouhlasí se zřízením parkování v areálu ZŠ. ST se s
ředitelkou dohodl, že by v ulici 28.října mělo osadit DZ - zákaz zastavení. Z těchto důvodů je celá záležitost opět
zařazena do RM, viz bod 3/15.
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit

RM 312- 13193/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 422
Věc:

Termín: 15.2.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 15.2.2015

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci Majetku města a Správě bytového a nebytového fondu ve znění
přílohy č. RM 312 - 6/6.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13194/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 423
Věc:

Termín: 15.2.2015

Provede: OS = Odbor správní

, výchozí: 15.2.2015

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

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

Usneseni:: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za prosinec 2014 a
vykonané slavnostní obřady SPOZ - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 312 - 7/16.
Plnění:
Splněno, OF vyplatil.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13203/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

19 429
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 16.2.2015

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

Zveřejňování materiálů a smluv - viz podnět p. Ing. Čopíka, Ph.D.

Usneseni:: RM ukládá OSÚ zabezpečit ve spolupráci se zainteresovanými odbory MěÚ zveřejňování smluv uzavíraných městem
na Portálu veřejného správy s tím, že zveřejňování začne u smluv uzavřených v roce 2015. RM dále ukládá zajistit
zveřejňování Pozvánek na zasedání ZM na webu města s tím, že přílohy zveřejňovány nebudou. RM nesouhlasí se
zveřejňováním pozvánek a materiálů na zasedání RM.
Plnění:
Pozvánky na ZM budou zveřejňovány od ZM 106 (tj. dne 26.02.2015) a smlouvy ode dne 01.03.2015 samozřejmě
zpětně všechny, co byly uzavřeny ode dne 01.01.2015.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13212/15
19 437
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 16.3.2015

, výchozí:

16.3.2015

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

Žádost o koupi pozemku v majetku města - k. ú. Spy

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 551/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda, v k. ú. Spy.
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 550 o výměře cca 1000 m2, druh pozemku
ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Spy.
Plnění:
Žádáme o prodloužení termínu plnění. Bude předloženo na další nejbližší RM (vyjma koncepční RM). RM 315
schválen nový termín: 16.3.2015 (Objevily se nové skutečnosti ohledně plánované kanalizace ve Spech. Na
13.02.2015 je naplánovaná schůzka s p. Z. u ST, na které se dozvíme další nové informace.)
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 23.2.2015

RM 313- 13216/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 440
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku k podnikání

Usneseni:: RM bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 130 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují ke dni 31.03.2015 a ukládá OMM zveřejnit, dle přílohy pc 11479/3, záměr města pronajmout část pozemku
p. p. č. 2176/11 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel
pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2 a rok a příp. i požadovanou výměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13217/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 441
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města

Usneseni:: RM souhlasí dle přílohy pc 7563/3 se zveřejněním záměru města pronajmout jako zahradu část pozemku pozemková
parcela č. 616/1 o výměře cca 117 m2 v k. ú. Spy, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vedený na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za minimální cenu nájmu ve výši 7 Kč za 1 m2 a rok s tím, že podmínkou uzavření smlouvy je souhlas nájemce
s případným budoucím umístěním čekárny na části pozemku p. p. č. 616/1 v k. ú. Spy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13225/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 447
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.3.2015

, výchozí:

16.3.2015

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

Příkazní smlouva k akci Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost projektu

Usneseni:: RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Dabona s. r. o., se sídlem
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 313 - 3/5. Předmětem příkazní smlouvy je v
rámci akce: „Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost projektu“ dozorová a poradenská činnost související se
splněním podmínek smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a Rozhodnutím, zejména v oblasti zabezpečení
finanční udržitelnosti projektu po ukončení realizace. Sjednaná cena dle smlouvy je 160.000 Kč bez DPH po dobu
udržitelnosti projektu. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Žádáme o prodloužení termínu. RM 315 schválen nový termín: 16.3.2015 (Smlouva bude podepsána nejdříve po
schválení rozpočtu města.)
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13228/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 450
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Dohoda o ukončení nájmu bytové jednotky
Int: OSN/279

Usneseni:: RM souhlasí se žádostí pí D. M., nájemkyně bytové jednotky, o zkrácení tříměsíční výpovědní lhůty a ukládá OSN s
paní M. uzavřít dohodu ve smyslu podané žádosti.
Plnění:
Splněno. Ze strany nájemníka dojde k podpisu do 13.02.2015.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13243/15
19 455
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 16.2.2015

, výchozí: 16.2.2015

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

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant

Usneseni:: RM souhlasí s podáním žádosti o grant ve výši 89.000 Kč na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti turistických
informačních center (č. programu: 15CRG04) z dotačního programu Královéhradeckého kraje.
Plnění:
Splněno, žádost podána.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 23.2.2015

RM 313- 13246/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 458
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 16.2.2015

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

Rozpočet sociálního fondu na rok 2015

Usneseni:: RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2015 ve znění přílohy č. RM 313 - 6/2.
Plnění:
Položky ze sociálního fondu byly začleněny do návrhu rozpočtu města.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13249/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 460
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 16.2.2015

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

Výměna člena v komisi sociálně-rozmisťovací

Usneseni:: RM ruší jmenování členky komise sociálně-rozmisťovací paní Bc. Magdaleny Švábové a jmenuje novou členku této
komise paní Mgr. Janu Balcarovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13253/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 463
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OS = Odbor správní

, výchozí: 16.2.2015

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

Opakované uzavření smlouvy - Intergram - smlouva na období 2015 - 2017

Usneseni:: RM schvaluje Licenční hromadnou smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Nezávislou společností výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. (Intergram), Klimentská 1207/10, 110 00 Praha, na
oprávnění užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců a další zvukové záznamy jako upoutávky při vysílání
městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 313 - 7/6 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno, smlouva odeslána k podpisu na Intergram.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13254/15

Odpovídá (Garant) : MST

19 464
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí:

16.2.2015

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

Úprava ceny inzerce v Novoměstském zpravodaji

Usneseni:: RM souhlasí s úpravou cen inzerce v Novoměstském zpravodaji na úroveň před posledním zdražením, a to 10 Kč/cm2
+ DPH. Úprava cen začne platit od č. 4/2015. RM zároveň ukládá MST vypracovat motivační systém množstevních
slev a zajistit informovanost o možnosti reklamy mezi možnými zákazníky.
Plnění:
MST předkládá nový ceník inzerce platný ode dne 01.04.2015 s cenami již schválenými RM 313. Součástí tohoto
ceníku jsou množstevní slevy a slevy za platbu předem při objednání většího opakování inzerátu. Firmy a OSVČ, které
jsou nebo mohou být inzerenty, byly osloveny v uplynulém týdnu. Ceník 2015 - viz příloha č. RM 315 - 1/2.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13257/15
19 465
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

16.2.2015

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

Smlouva na dodávky tepla pro náměstí Republiky č. p. 6 a DPS

Usneseni:: RM schvaluje Kupní smlouvu č. 42/15 o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 6 (budova Radnice) a č. p. 1145
(Dům s pečovatelskou službou) mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První novoměstskou
teplárenskou s. r. o., IČO: 27471454. Obsahem je stanovení ceny tepla pro rok 2015 a stanovení platebního kalendáře
záloh na dodávky tepelné energie pro rok 2015 ve znění přílohy č. RM 313 - 7/10 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 23.2.2015

RM 313- 13259/15

Odpovídá (Garant) : MST

19 467
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 16.2.2015

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

Redakční rada Novoměstského zpravodaje

Usneseni:: RM potvrzuje stávající složení Redakční rady Novoměstského zpravodaje a dále jmenuje novou členku Redakční rady
Novoměstského zpravodaje: Bc. Lucii Koudelkovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13260/15
19 468
Věc:

Termín: 16.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 16.2.2015

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

Doplnění nových členů do komisí RM

Usneseni:: RM jmenuje novým členem komise kulturní: p. Miloslava Vondřejce. RM jmenuje novou členku Sboru pro občanské
záležitosti: paní Marii Petruželkovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 23.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 315 - 16.2.2015

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Smlouvy o dílo v oblasti SL - pololetní přehledy - úkol č. 14727 z PVO 127-927/11
IDENTIFIKACE: Na základě podnětu z RM 125 uložila PVO č. 127-927/11 ze dne 10.05.2011 SL úkol č. 14727 ve znění:
„PVO ukládá SL pololetně předkládat do RM stručný přehled o uzavíraných smlouvách o dílo, a to v tabulce, která bude
obsahovat tyto údaje: smlouva/subjekt/činnost/za kolik Kč.“ Vedoucí SL předkládá RM pololetní tabulku (2. pololetí 2014)
uzavřených smluv o dílo na zajištění prací v městských lesích - viz příloha č. RM 315 - 1/1.
K ROZHODNUTÍ: Informace na vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jan Štícha, vedoucí odboru - Správa městských lesů

1.2 Splatný úkol č. 19464 z RM 313-13254/15 - úprava ceny inzerce v Novoměstském zpravodaji
IDENTIFIKACE: MST předkládá nový ceník inzerce platný ode dne 01.04.2015 s cenami již schválenými RM 313. Součástí
tohoto ceníku jsou množstevní slevy a slevy za platbu předem při objednání většího opakování inzerátu. Firmy a OSVČ, které
jsou nebo mohou být inzerenty, byly osloveny v uplynulém týdnu. Ceník 2015 - viz příloha č. RM 315 - 1/2.
K
ROZHODNUTÍ: Informace - na vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 315 - 16.2.2015

1.3 Informace z OF + OŠKS - od 14:00 hodin
IDENTIFIKACE: Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální
činností a s řešenou problematikou OF (odboru finančního) a OŠKS (oddělení školství, kultury a sportu). Informace přednesli
vedoucí OF, pan Ing. Jiří Kunte a vedoucí OŠKS, pan Mgr. Václav Kupka.
K ROZHODNUTÍ: Informace - na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Jiří Kunte (vedoucí OF) - informoval o náplni odboru, který má celkem 10 pracovníků (vč. OŠKS). Dále
vyjmenoval funkce, kterými se referenti na OF zabývají. Kromě města OF spravuje také po účetní a rozpočtové stránce DSO
RN - je to trošku komplikované, rozpočet obcí musí viset ve všech obcích, občas trvá, než ho starostové zašlou. Poté
informoval o personálních a legislativních záležitostech - postihly nás více - zavedly se odpisy, schvalování účetní závěrky,
pomocný analytický přehled, podnikatelské účtování apod. - po řídící stránce nám tyto změny nic nepřinášejí - přibylo nám
spousta úkonů. V loňském roce k zásadnějším změnám nedošlo. Dle informací vedoucího OI by se měl v letošním roce
podařit upgrade softwaru, což by zrychlilo a usnadnilo práci. Ing. Maur - když rozdělíme finance - jaký je poměr mezi účetněevidenční činností oproti činnosti kolem rozpočtu, projektů atd. (z hlediska celého OF)? OF - z 80% je to práce vedoucího,
zbytek je běžná administrativa. Dále vazba na účetnictví - mají "trojí" účtování + vysvětlil okruhy. Cca 25 % práce účetních je
ve vazbě na rozpočet. Znovu zopakoval problém účetního programu (softwaru), který v současné době technicky
nepostačuje. OF zajišťuje část státní správy - povolování tombol. Výherní hrací přístroje jsou již v posledních letech
povolovány MF ČR.
Mgr. Václav Kupka (vedoucí OŠKS) - 15:17 hodin - uvedl, že při některých kulturních akcích spolupracují s E. Kupkovou, V.
Prokýškovou a dalšími z OSÚ. OŠKS zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro 12
subjektů školy a školská zařízení ve městě i v celém správním obvodu, rozpočet dostanou školy začátkem dubna. Ing. Maur upřesnil si dotaz ve věci rozpočtu škol. Školy odesílají výkazy na OŠKS, po kontrole jsou odeslány na MŠMT - celkem 9
druhů zahajovacích výkazů a čtvrtletně výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích. Na základě údajů z výkazů se
připravuje rozpočet jednotlivých škol a školských zařízení. OŠKS zajišťuje předkládání dokumentů příspěvkových organizací
do RM - výroční zprávy, žádost o schválení účetních odpisů na kalendářní rok, rozdělení hospodářského výsledku.
Provádíme metodickou pomoc příspěvkovým organizacím - v oblasti účetnictví i školské problematiky. V oblasti kultury
spolupracujeme s komisí kulturní, předkládáme podněty do RM, vedeme evidenci vyznamenaných osob u příležitosti 28.
října, evidenci pamětních desek, využívání městského pódia, spolupracujeme na pořádání některých akcí. V oblasti sportu je
to obdobné. Minulý rok přibyla Univerzita třetího věku - jedná se o věc, která zabere sice hodně času, ale zároveň nám
přinese uspokojení, že to přináší radost seniorům (studentům). Ing. Maur - dotaz ve věci zřizovatele celé akce. OŠKS - celá
akce je pod hlavičkou Zemědělské univerzity Praha a organizačně to zajišťují zde z OŠKS. Ing. Maur - do budoucnosti je v
tom velký potenciál, věk lidí se bude prodlužovat, proto je stále na místě otázka ve věci andragogického centra např. v areálu
bývalých kasáren. OŠKS - chodí k nám 40 studentů - více jich bohužel není možné přijmout z kapacitních důvodů. Ing. Maur a proč zrovna "zemědělská univerzita"? OŠKS - vzešlo to z nabídky Ing. Čopíka, Ph.D. Vedoucí OŠKS dále v krátkosti
informoval o akcích, které město/OŠKS pořádá - seminář pro ředitele škol a školských zařízení věnovaný aktuálním změnám
ve školské legislativě, slavnostní vítání prvňáčků, koordinace zdobení vánočních stromků na Husově náměstí, Dětský
silvestr, Plavecká štafeta o pohár ST, Den bez aut atd. VFP - žádosti předkládáme podle zaměření jednotlivým odborným
orgánům, poté souhrn do RM, po schválení v RM (ZM) připravujeme smlouvu s každým uspokojeným žadatelem (v roce 2014
uzavřeno 61 smluv). Koncem roku provádíme kontrolu předloženého vyúčtování jednotlivých dotací. Ve spolupráci s IA
provádíme kontrolu příspěvkových organizací. Ing. Maur - do jaké míry můžeme ovlivnit jednotlivé školní vzdělávací programy
našich škol? OŠKS - jedině prostřednictvím školských rad - školské rady mají 9 členů, z toho 3 jmenuje zřizovatel. Školská
rada může řediteli předložit návrhy na změnu školního vzdělávacího programu, ten je může, ale nemusí akceptovat. Mgr.
Černý - školní vzdělávací program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, který vydalo MŠMT.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční

1.4 Výjezd RM do terénu
IDENTIFIKACE: Na základě rozhodnutí RM 313 proběhl v úvodu RM 215 výjezd na několik míst ve městě, kterých se bude
týkat rozhodování RM. Konkrétně šlo o tyto lokality: Prodej městského pozemku Fričovi (bod 2/7), přerostlá zeleň
Vodárenská, prodej městského pozemku Formanovi (bod 2/8), chodník v ulici 28. října (bod 3/11) a dopravní značení v ulici
Českých bratří - p. Ptáček (bod 3/13).
PROJEDNÁNÍ: TAJ - zeleň ve Vodárenské ul. - zadat úkol pro TS zpracovat návrh
řešení.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 1. 4 USNESENÍ č. RM 315- 13262/15,
(uložen úkol číslo 19573).
RM ukládá TS zpracovat ve spolupráci s OMM, OŽP a ARCH návrh budoucího řešení zeleně na městských pozemcích v ulici
Vodárenská.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 0. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 23.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 315 - 16.2.2015

Majetkoprávní úkony

15:00

OMM

2.1 Pronájem pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: Pozemek pozemková parcela č. 598/11 o výměře 446 m² v k. ú. Krčín, druh pozemku zahrada, ve vlastnictví
města vedený na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. Smlouva s nájemci, manželi K., končí dne
28.02.2015 na základě výpovědi, kterou podali dne 24.11.2014. V souladu s usnesením RM záměr pronájmu pozemku
zveřejněn ode dne 27.01.2015 do dne 13.02.2015 s uvedením minimální ceny ve výši 5,50 Kč/m²/rok. K záměru podána
jediná nabídka, viz příloha pc 1215/1.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu s nájemným dle nabídky
zájemce.
ODŮVODNĚNÍ: Zveřejněno za účelem zahrady (v zahrádkářské kolonii), pronájem nejvyšší nabídce, s
uvedením minimální ceny nájemného ve výši 5,50 Kč. K záměru podána 1 nabídka. Zájemce, paní J. T., nabízí nájemné ve
výši 5,60 Kč/m²/rok. Jiná vyjádření nebo nabídky nebyly podány.
PROJEDNÁNÍ: Po otevření jediné doručené obálky bylo
hlasováno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 315- 13263/15,
(uložen úkol číslo 19574).
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem, paní J. T., smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/11 o výměře 446 m² v k. ú. Krčín,
druh pozemku zahrada, a to ode dne 01.03.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozemek se pronajímá
jako zahrada, ve stávajícím stavu, za nájemné dle nabídky zájemce ze dne 04.02.2015 ve výši 5,60 Kč/m²/rok.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Cukrárna Kamila
IDENTIFIKACE: Část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře cca 31 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, viz příloha pc 1232/1 - snímek mapy. Paní Kamila Lakomá, IČO: 01870769, místo podnikání: Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1223, požádala o výpůjčku části chodníku na pozemku p. p. č. 2033/1 na Husově náměstí před provozovnou
v č. p. 1223 - Cukrárna Kamila - za účelem umístění mobilní zahrádky na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne
31.10.2015.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: OMP: Po dobu trvání udržitelnosti
projektu "rekonstrukce náměstí" (od r. 2010) je umístění zahrádky řešeno bezplatnou výpůjčkou. V roce 2014 provedena ze
strany OMP a ORM kontrolní prohlídka a měření, zjištěn průchod v šíři 1,55 m, ale také zúžení průchodu na cca 0,90 m
parkujícími vozidly a zavěšenými truhlíky s květinami, viz příloha pc 1232/2 foto. Pro umístění zahrádky v roce 2015 musí
žadatel získat rozhodnutí o povolení zvláštního užívání chodníku (vydává ODSH) a příslušné povolení z odboru výstavby a
regionálního rozvoje (územní souhlas). OVRR - Ing. Škaldová: V současnosti probíhá jednání o novém znění regulačního
plánu, kde je řešen průchod v podloubí a také na chodníku. Souhlasné závazné stanovisko s umístěním zahrádky je stále
platné. ORM a ARCH: Pro rok 2015 ještě souhlasíme s výpůjčkou části pozemku p. p. č. 2033/1 pro předzahrádku k cukrárně
Kamila v rozměrech tak, jak to bylo v loňském roce. Bude zachován průchod mezi předzahrádkou a obrubníkem pojízdného
chodníku v šířce 1,5 m. Do profilu průchodu se nesmí zavěšovat, umisťovat ani nijak jinak do něj nesmí zasahovat žádné jiné
předměty, které by zmenšily průchodný profil (např. truhlíky). V roce 2016 pak může dojít ke změně, neboť dojde k ukončení
udržitelnosti u projektu „Stavební úpravy Husova náměstí" a během roku 2015 dojde pravděpodobně ke schválení
aktualizovaného Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a je možné, že průchodné profily
na pojízdném chodníku budou definovány jinak, než jsou doteď. OVRR: Původní územní souhlas z r. 2013 pozbývá dle
stanovených podmínek v dubnu 2015 platnosti. Po předložení nové žádosti o územní souhlas stavební úřad záměr znovu
žádost posoudí dle stavebního zákona. Pokud budou splněny všechny zákonné podmínky vydá nový územní souhlas.
ODSH: Nemá připomínek, nutné ale zachovat průchod v šíři 1,5 m. TS: Z hlediska provozu a prací TS bez připomínek.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 315- 13264/15,
(uložen úkol číslo 19575).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle přílohy pc 1232/3, záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře cca 31 m² v k.
ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města, vedeného
na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto
podmínek: mezi zahrádkou a obrubou chodníku zůstane zachován průchod v min. šíři 1,5 m (do profilu průchodu nebudou
umísťovány žádné předměty), žadatelka si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů státní správy k umístění
zahrádky a vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s podmínkami RP MPR.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2115
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Seladon
IDENTIFIKACE: Část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře 33 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz
příloha pc 1291/1 snímek mapy. Pan Martin Teplý, IČO: 13197029, místo podnikání: Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
1220, požádal o výpůjčku části chodníku na pozemku p. p. č. 2033/1 na Husově náměstí před provozovnou v č. p. 1220 Seladon - za účelem umístění mobilní zahrádky na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne 31.10.2015.
K
ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: OMP: Po dobu trvání udržitelnosti projektu
"rekonstrukce náměstí" (od r. 2010) je umístění zahrádky řešeno bezplatnou výpůjčkou. Průchod i před touto zahrádkou je
zúžen parkujícími vozidly, viz příloha pc 1291/2 foto. Pro umístění zahrádky v roce 2015 musí žadatel získat rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání chodníku (vydává ODSH) příslušné povolení z odboru výstavby a regionálního rozvoje (územní
souhlas). OVRR - Ing. Škaldová: V současnosti probíhá jednání o novém znění regulačního plánu, kde je řešen průchod v
podloubí a také na chodníku. Souhlasné závazné stanovisko s umístěním zahrádky je stále platné. ORM a ARCH: Pro rok
2015 ještě souhlasíme s výpůjčkou části pozemku p. p. č. 2033/1 pro předzahrádku ke kavárně Seladon v rozměrech tak, jak
to bylo v loňském roce. Bude zachován průchod mezi předzahrádkou a obrubníkem pojízdného chodníku v šířce 1,5 m. Do
profilu průchodu se nesmí zavěšovat, umisťovat ani nijak jinak do něj nesmí zasahovat žádné jiné předměty, které by
zmenšily průchodný profil (např. truhlíky). V roce 2016 pak může dojít ke změně, neboť dojde k ukončení udržitelnosti u
projektu "Stavební úpravy Husova náměstí" a během roku 2015 dojde pravděpodobně ke schválení aktualizovaného
Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a je možné, že průchodné profily na pojízdném
chodníku budou definovány jinak, než jsou doteď. OVRR: Původní územní souhlas z r. 2013 pozbývá dle stanovených
podmínek v dubnu 2015 platnosti. Po předložení nové žádosti o územní souhlas stavební úřad záměr znovu posoudí dle
stavebního zákona. Pokud budou splněny všechny zákonné podmínky vydá nový územní souhlas. ODSH: Nemá připomínek,
nutné ale zachovat průchod v šíři 1,5 m. TS: Z hlediska provozu a prací TS bez připomínek.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor
Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 315- 13265/15,
(uložen úkol číslo 19576).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle přílohy pc 1291/3, záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře 33 m² v k. ú.
Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města, vedeného na
LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto
podmínek: mezi zahrádkou a obrubou chodníku zůstane zachován průchod v min. šíři 1,5 m (do profilu průchodu nebudou
umísťovány žádné předměty), žadatel si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů státní správy k umístění
zahrádky a vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s podmínkami RP MPR.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1

(BOD BYL PŘESUNUT DO RM 317)

IDENTIFIKACE: PVO uložila dne 13.01.2015 OMM zpracovat návrh zveřejnění záměru města prodat městský pozemek p. p.
č. 646/1 o výměře 877 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě
na Rychtě zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Přílohy: ortofoto mapa, foto 1, foto 2, návrh
záměru prodat - bude upravený dle usnesení RM.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Zveřejnit záměr města prodat a znalecký posudek
nechat vyhotovit až po předložení případných nabídek s tím, že RM rozhodne o podmínce minimální ceny na jednání RM, 2/
nechat vyhotovit znalecký posudek a až poté zveřejnit záměr města prodat s tím, že RM rozhodne o podmínce minimální
ceny na jednání RM.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Souhlasí, požadavky územního plánování na zastavění pozemku obsažené
v záměru prodeje jsou v pořádku. ARCH: Souhlasí s návrhem záměru na prodej pozemku. TS: Podporují prodej. OF:
Doporučuje stanovení minimální kupní ceny vyšší než 1.200 Kč/m² dle stanoviska RM, prodej nejvyšší nabídce a předkupní
právo města dle návrhu. Daň z nabytí uhradí kupující (lze zohlednit v požadavku minimální ceny). ORM: Souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje pozemku p. p. č. 646/1 bez připomínek. OMP: Část pozemku je užívána na základě smlouvy o
nájmu pozemku ze dne 30.09.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pro záměry města je pozemek nepotřebný.
PROJEDNÁNÍ: Po delší diskusi se radní shodli, že k prodeji pozemku bude přistupováno dle schválených Zásad, které ZM
pro prodeje schválilo, a tak bude třeba nejdříve zpracovat a předložit znalecký posudek a pak teprve přistoupit k vyvěšení
záměru. Stejný postup bude i u dalšího bodu 2/5.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor
majetku města
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2.5 Prodej pozemků z majetku města - Rychta č. 2

(BOD BYL PŘESUNUT DO RM 317)

IDENTIFIKACE: PVO uložila dne 13.01.2015 OMM zpracovat návrh zveřejnění záměru města prodat městské pozemky: p. p.
č. 2290 o výměře 300 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsané na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Přílohy: ortofoto mapa, foto, návrh záměru prodat - bude upravený dle usnesení
RM.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Zveřejnit záměr města prodat a znalecký posudek nechat vyhotovit až po předložení
případných nabídek s tím, že RM rozhodne o podmínce minimální ceny na jednání RM, 2/ nechat vyhotovit znalecký posudek
a až poté zveřejnit záměr města prodat s tím, že RM rozhodne o podmínce minimální ceny na jednání RM.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Souhlasí, požadavky územního plánování na zastavění pozemků obsažené v záměru prodeje jsou v
pořádku. ARCH: Souhlasí s návrhem záměru na prodej pozemků. TS: Podporují prodej. OF: Doporučuje stanovení minimální
kupní ceny vyšší než 1.200 Kč/m² dle stanoviska RM, prodej nejvyšší nabídce a předkupní právo města dle návrhu. Daň z
nabytí uhradí kupující (lze zohlednit v požadavku minimální ceny). ORM: Souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků
p. p. č. 2290 a p. p. č. 379/1 bez připomínek. OMP: Pozemky jsou užívány na základě smlouvy o nájmu pozemků ze dne
31.01.2006 jako tržnice s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pro záměry města jsou pozemky nepotřebné.
PROJEDNÁNÍ:
Viz předchozí bod 2/5.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města

2.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
IDENTIFIKACE: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035,
zastoupená na základě plné moci evidenční č. 011/2014 ze dne 18.02.2014 společností ELEKTRO COMP spol. s r.o.,
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 15032060, požádala dne 12.02.2015 o změnu Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. [IE-12-2012864/VB/03] - název stavby: "Nové
Město nad Metují knn příp. č. p. 2100 Š." ve znění příloha č. RM 315 - 2/6 (návrh smlouvy), ve které požaduje předběžný
souhlas s provedením stavby zařízení distribuční soustavy kabelového zemního vedení NN na pozemcích p. p. č. 547/5 a č.
548/2, obě druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, pozemková p. č. 549/10, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, a pozemková p. č. 550/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz
příloha - snímek mapy. Budoucí oprávněná strana bere na vědomí, že v dané lokalitě se připravuje rekonstrukce ul.
Náchodská, vč. nových chodníků a cyklostezky, tudíž je třeba stavbu kabelového vedení zkoordinovat a zrealizovat před
dokončením této rekonstrukce.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
ODŮVODNĚNÍ: OMP: Dle usnesení č. RM 311-13129/15 ze dne
05.01.2015, viz příloha - zápis RM 311, souhlasila RM s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu. Před podpisem již schválené smlouvy ale došlo k navýšení předpokládaného rozsahu
věcného břemene z důvodu nesouhlasu uložení kabelového vedení do původně navržených dotčených soukromých
pozemků. ORM: Podmínky jsou dle bodu č. RM 315 - 3/12, zejména koordinace se stavbou komunikace a chodníku a stezky,
oprava asfaltových povrchů v celé šíři mezi obrubníky. OVRR: Potvrzuji vedení distribučního kabelu NN pod plánovanými
stavbami komunikace, chodník a stezka v ul. Náchodská. Záměr ČEZ(u) by měl být s povolenými stavbami řádně
zkoordinován jak projekčně, tak i v následném způsobu provedení. Pokud budou splněny všechny podmínky stavebního
zákona, stavba kabelu NN by mohla být povolena územním souhlasem nebo rozhodnutím. OMM se zřízením služebnosti
souhlasí za podmínky, že stavba bude koordinována se stavbou chodníku a cyklostezky v Náchodské ul., což je uvedeno ve
smlouvě o smlouvě budoucí. Cena je stanovena v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 315- 13266/15,
(uložen úkol číslo 19577).
RM revokuje své usnesení č. RM 311-13129/15 ze dne 05.01.2015 ve věci uzavření předložené Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. [IE-12-2012864/VB/03]. RM souhlasí s
uzavřením nově předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č. [IE-12-2012864/VB/03] - název stavby: "Nové Město nad Metují knn příp. č. p. 2100 Š.", na
pozemcích p. p. č. 547/5 a č. 548/2, obě druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, pozemková
parcela č. 549/10, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 550/2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, ve znění, viz příloha - návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena za zřízení věcného
břemene je 200 Kč za 1 bm věcného břemene a celková cena bude stanovena dle výměry zjištěné geometrickým plánem
podle skutečného provedení.
RM 315 Rozhodla. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

IDENTIFIKACE: Bc. D. F. a Mgr. K. F. požádali o odkoupení pozemku p. p. č. 696/67 o výměře 65 m², odděleného
nerealizovaných dle GP č. 1960-6/2014, viz příloha - pc GP, z pozemku města p. p. č. 696/52 o výměře 103 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vedeného na LV č. 10001 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují. Uvádějí,
že pozemek žádají z důvodu jeho připojení k pozemku p. p. č. 696/2, který je v jejich vlastnictví a tvoří již řadu let funkční
celek, který je užíván jako zahrada jejich domu č. p. 883. Přílohy: pc snímek ortofoto, pc územní plán, pc foto. Na RM 313
bylo rozhodnuto o výjezdu RM na místo.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat část
pozemku, 2/ uložit OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: OMP: Požadovaný pozemek není
„připlocen“ k pozemku v majetku F. OVRR: Oddělený pozemek se stále nachází dle platného i nového ÚP NMnM v ploše
dopravní infrastruktury, tudíž by správně neměl být přidělen k parcele RD - viz příloha ÚP. Jen z hlediska ÚP by to takový
problém nebyl, případná změna by byla nepatrná a provedla by se v další aktualizaci ÚP. Podrobnějším průzkumem území je
však patrné, že se na navrženém pruhu pozemku nachází veřejné inženýrské sítě - viz příloha, která vychází z technické
mapy města. Jedná se o existence podz. VN, sdělovacího vedení, vodovodu. Dalším důležitým důvodem je to, že se jedná se
o jednu z nejvíce frekventovaných ulic v této lokalitě (i když jde o silnici III. třídy), a proto by se mělo uvažovat v profilu
veřejného prostoru s plnohodnotným chodníkem i na této straně (zejména po dostavbě RD v Březinkách bude potřeba) a
pruhem zeleně z důvodu umístění sítí, případného vsaku a z důvodu přirozeného rozhraní mezi chodníkem a plotem
soukromého pozemku. Na základě výše uvedených skutečností OVRR nesouhlasí s požadovaným prodejem pozemku p. p.
č. 696/67 v k. ú. Nové Město nad Metují. TS, OMM s prodejem pozemku z důvodů uvedených OVRR rovněž nesouhlasí.
PROJEDNÁNÍ: Uskutečnil se výjezd na místo, bylo jednáno i se žadatelem. Po návratu z výjezdu se radní v diskusi shodli, že
by za určitých podmínek mohla být nějaká část pozemku prodána, i když zřejmě ne v takovém rozsahu, jak by chtěl žadatel.
Nejdříve bude ale třeba přesně stanovit linii - město si musí část pozemku ponechat pro případný budoucí chodník a
zachování linie veřejného osvětlení. Po stanovení hranice toho, co si musí město ponechat, by v případě pokračujícího zájmu
žadatele mohlo být rozhodnuto o prodeji pozemku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor
majetku města
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 315- 13267/15,
(uložen úkol číslo 19578).
RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 696/67 s tím, že město
má zájem si ponechat takovou část pozemku, který by v budoucnu umožnil výstavbu chodníku a byla zároveň zachována i
linie veřejného osvětlení.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.8 Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

IDENTIFIKACE: Manželé R. a E. F. požádali o odkoupení části pozemku o výměře cca 86 m², viz příloha - pc zákres snímek, z pozemku města p. p. č. 715/36 o výměře 106 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vedeného na LV č. 10001 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují. O pozemek žádají z důvodu zvětšení jejich pozemku p. p. č.
715/45 v k. ú. Nové Město nad Metují, úpravy svahových podmínek a provedení parkových úprav v okolí sjezdu ke garážím.
K žádosti přikládají stanovení rozhledových podmínek Policie ČR v okolí sjezdu a uvádějí, že chodník v okolí sjezdu není
vybudován, nemá kam pokračovat - betonová opěrná zeď. Počítají s úhradou nákladů na rozdělení pozemku i s tím, že v
pozemku je podzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. zajištěné věcným břemenem. Přílohy: pc snímek ortofoto, pc územní plán,
pc parcely v majetku města, pc foto. Na RM 313 bylo rozhodnuto o výjezdu RM na místo.
K ROZHODNUTÍ: 1/
Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku, 2/ uložit OMM zveřejnit záměr města prodat část
pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR, OMM, ARCH, ODSH, TS: Kategoricky nesouhlasí s prodejem požadované části
pozemku p. p. č. 715/36 v k. ú. Nové Město nad Metují. Důvodem nesouhlasu je potřeba zachování prostoru pro případné
vybudování chodníku či jiné stavby v této páteřní ulici. Dalšími argumenty je pak možnost umístění infrastruktury na
pozemcích města (např. kontejnery) a také vedení veřejných inženýrských sítí. Požadovaný pozemek se nachází dle
platného i nového ÚP v ploše dopravní infrastruktury. V tomto případě tvoří tento pozemek jednotnou linií veřejného
prostranství, kde by mohl být chodník nebo zeleň a proto by bylo s ohledem na charakter území krajně nevhodné připojovat
tento pozemek do obytné parcely RD. OMP: Vyjádření k poznámce žadatelů, že případný chodník nemá kam pokračovat. Je
pravdou, že podél pozemku p. p. č. 705/3 u domu č. p. 1401 v ul. Družební, tj. nad stavebním pozemkem F., je polozděný
plot umístěn na hranici pozemku, podél komunikace bez prostoru na umístění chodníku nebo místa pro vyhrnování sněhu,
ale z digitálně technické mapy města je zřejmé, že se jedná o okraj prostorné komunikace s vjezdem do ul. Slunečná.
PROJEDNÁNÍ: Uskutečnil se výjezd na místo, bylo jednáno i se žadatelem. Po návratu z výjezdu se radní v diskusi shodli, že
by za určitých podmínek mohla být nějaká část pozemku prodána, i když zřejmě ne v takovém rozsahu, jak by chtěl žadatel.
Nejdříve bude ale třeba přesně stanovit linii - město si musí část pozemku ponechat pro nezbytný veřejný prostor u místní
komunikace.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 315- 13268/15,
(uložen úkol číslo 19579).
RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 715/36 s tím, že město
má zájem si ponechat část pozemku pro nezbytný veřejný prostor u místní komunikace. Další podmínkou pak je, že žadatel
upřesní svůj záměr využití pozemku, o který žádá.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Rozvoj

15:45

OMM

3.1 E-mailové podání JUDr. R. D. ve věci žádosti Ing. Z. H. o změnu dopravního značení
IDENTIFIKACE: Ing. Z. H. zastoupený JUDr. R. D. dává podnět k úpravě dopravního značení na komunikaci umístěné na
pozemkové p. p. č. 562/1 v obci Nové Město nad Metují, k. ú. Spy, a to dopravní zákazovou značkou - „Zákaz vjezdu
nákladních automobilů“. Podrobnosti viz příloha č. RM 315 - 3/1.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost + ne/souhlasit se
změnou dopravního značení.
ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že součástí podání je i požadavek na přezkum souladu
kolaudačního rozhodnutí k nemovitostem p. Pavla Popa, konkrétně k oprávněnosti jeho podnikání v uvedených
nemovitostech, je třeba nejdříve provést příslušné kontroly a teprve pak je možno rozhodovat i o úpravách dopravního
značení.
Vyjádření OVRR viz příloha č. RM 315 - 3/1.
Vyjádření OMM: čekáme na výsledek kontroly OVRR a OŽÚ.
Vyjádření TS: Pokud má p. Pop na svém pozemku schválenou provozovnu, nelze mu omezit, nebo zakázat příjezd. Jedná se
o nezpevněnou obecní cestu, dříve tam byl statek a sklad brambor, tedy traktory a těžké náklady tam
projížděly už v minulosti. Běžnou prohlídkou jsem nezjistil žádné nadměrné poškození, nebo narušení okolních svahů. TS v
minulých letech tuto cestu nijak neopravovaly.
Vyjádření OS (ODSH): Dne 09.02.2015 se uskutečnila schůzka za účasti zástupců OMM, ORM, OVRR, OS, OŽÚ, ODSH,
kde byl dohodnut postup a termíny jednání, která je zapotřebí uskutečnit ve věci žádosti a podnětu p. Ing. Hrnčíře, zaslaného
RM. Bylo dohodnuto, že Mgr. Kubíčková bude pana TAJ osobně informovat o úkolech z tohoto jednání.
PROJEDNÁNÍ:
Komentář podal TAJ. Poté odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 315- 13269/15,
(uložen úkol číslo 19580).
RM bere na vědomí žádost Ing. Z. H. ve věci změny dopravního značení a postupuje podnět příslušným orgánům státní
správy. O požadované změně dopravního značení RM rozhodne až poté, co příslušné orgány státní správy provedou
posouzení oprávněnosti k provádění některých podnikatelských aktivit v nemovitostech p. P. P.
RM 315 Postupuje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost občanů Kaštánek o podporu ve věci řešení vybudování cesty a veřejného osvětlení
IDENTIFIKACE: Žádost občanů Kaštánek o podporu ve věci řešení vybudování cesty a veřejného osvětlení. Podrobnosti vč.
podepsaných občanů - viz příloha č. RM 315 - 3/2.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost občanů Kaštánek a stanovit další
postup.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OMM, OVRR: viz příloha č. RM 315 - 3/2.
Vyjádření OS (ODSH): K žádosti obyvatel „Kaštánky“ (nad Senti), doručené dne 02.02.2015 a adresované RM, ODSH sděluje
následující: Pí P. Z. dne 23.10.2012 podala na MěÚ Nové Město nad Metují, ODSH, jako příslušný silniční správní úřad (dále
jen „správní orgán“), žádost o určení právního vztahu ve věci existence veřejně přístupné účelové komunikace p. p. č.
843/13, k. ú. Vrchoviny, Nové Město nad Metují.
Ve smyslu § 142 odst. 2 a § 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení
předložených dokumentů, vydal správní orgán osvědčení, že p. p. č. 843/13, k. ú. Vrchoviny, má charakter veřejně přístupné
účelové komunikace. Toto osvědčení nenahrazuje žádné dokumenty o územním, ani stavebním řízení, která přísluší
obecnímu stavebnímu úřadu a speciálnímu stavebnímu úřadu.
Vyjádření TS: V této záležitosti nemohou TS jakkoli pomoci.
PROJEDNÁNÍ: Úvodní komentář podal ST - na pátek je
domluvena schůzka s Ing. Z., je zde snaha najít řešení. Schůzky se za město zúčastní ST, OMM, OVRR.
VYSVĚTLENÍ:
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 315- 13270/15,
(uložen úkol číslo 19581).
RM bere na vědomí žádost občanů Kaštánek o podporu ve věci řešení vybudování cesty a veřejného osvětlení. RM ukládá
ST svolat jednání všech zainteresovaných subjektů v záležitosti odstranění závad a problémů, které vedly město k podání
odvolání proti územnímu rozhodnutí, kdy výsledkem by mělo být vytvoření podmínek, které umožní vybudování požadované
komunikace veřejného osvětlení.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Zápis č. 1/2015 z regenerační komise ze dne 09.02.2015
IDENTIFIKACE: ORM předkládá RM na vědomí zápis č. 1/2015 z regenerační komise ze dne 09.02.2015 ve znění přílohy č.
RM 315 - 3/3.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a vzít na vědomí zápis a případně stanovit úkoly na základě přijatých
usnesení KREG, a to v dalších samostatných bodech.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 315- 13271/15
RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 z regenerační komise ze dne 09.02.2015 ve znění přílohy č. RM 315 - 3/3.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Usnesení komise KREG č. 1/2015 - zvýšení příspěvku města na obnovu památek
IDENTIFIKACE: Jedním z usnesení ze zasedání regenerační komise ze dne 09.02.2015 bylo usnesení komise č. 1/2015:
Regenerační komise doporučuje zvýšit příspěvek města na obnovu kulturní památky v MPR z 10 % na 15 % z celkové částky
v Programu regenerace s platností od roku 2016. V letošním roce příspěvky vyčerpat schválenou částku v rozpočtu na rok
2015 na zrealizované akce.
K ROZHODNUTÍ: Ne/souhlasit se zvýšením příspěvku města na obnovu kulturní památky v
MPR z 10 % na 15 % z celkové částky v Programu regenerace s platností od roku 2016.
ODŮVODNĚNÍ: OF se zvýšením
příspěvku na obnovu kulturních památek v MPR nesouhlasí. ORM souhlasí, aby byl příspěvek od roku 2016 navýšen.
PROJEDNÁNÍ: ST - požádal ORM o sdělení odůvodnění, proč je navrhováno zvýšení příspěvku města na obnovu památek.
ORM - vzešlo to z požadavků p. Petra Bárty na jednání KREG. TAJ - je to hledání cesty k podpoře vlastníků nemovitostí v
MPR - část přispěje stát a část musí investovat sám vlastník. Ing. Maur - týká se to Husova náměstí +? TAJ - jde pouze o
objekty v MPR. Ing. Maur - čili MPR je pouze Husovo náměstí? ORM - fakticky ano - pod náměstí to je ještě po "Hamplovku".
TAJ - případné navýšení se musí dát k odsouhlasení ZM. OF - hlavně se to musí zahrnout do rozpočtu. ORM - je to do
rozpočtu na příští rok 2016. TAJ - záležitost tedy bude zařazena do programu dubnového ZM, tj. dne 23.04.2015.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 315- 13272/15,
(uložen úkol číslo 19582).
RM doporučuje ZM souhlasit se zvýšením příspěvku města na obnovu kulturních památek v MPR z 10 % na 15 % z celkové
částky v Programu regenerace s platností od roku 2016.
RM 315 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Usnesení komise KREG č. 2/2015 - zpracování návrhu seznamu památek místního významu
IDENTIFIKACE: Jedním z usnesení ze zasedání regenerační komise ze dne 09.02.2015 bylo usnesení komise č. 2/2015:
Regenerační komise doporučuje RM, aby pověřila pracovníky památkové péče, aby vypracovali návrh „památek místního
významu“ na základě dokladu ÚAP (územně-analytické podklady) a s konzultací s Národním památkovým ústavem v
Josefově. Tento návrh je RM předkládán v souvislosti s plněním usnesení z RM 312: "RM žádá KREG o předložení návrhu kterých objektů (hodnotných nemovitostí) by se měl fond týkat, a to vč. představy o kritériích, podle kterých by se stanovovalo
pořadí priorit a nároků na podporu z takového fondu."
K ROZHODNUTÍ: Projednat + uložit OVRR - státní památkové
péči - zpracovat návrh "památek místního významu" na základě ÚAP a konzultací s Národním památkovým ústavem v
Josefově.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR je připraven seznam zpracovat.
PROJEDNÁNÍ: Dotazy Ing. Neumanna a Ing. Maura
byly zodpovězeny. Bylo vyjasněno, že jde o aktivitu vyplývající z úkolu, který dostala KREG od RM - viz zápis z RM 312.
Radní požádali o doplnění usnesení, v tom smyslu, že je třeba k seznamu zpracovat i návrh kritérií, která budou určující pro
navrhování finanční podpory pro objekty uvedené v seznamu. Bylo vysvětleno, že pojem „památky místního významu“
nesouvisí s památkovým zákonem ani s kompetencemi státní památkové péče. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednacím sále.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 315- 13273/15,
(uložen úkol číslo 19583).
RM ukládá OVRR - státní památkové péči - zpracování návrh seznamu "památek místního významu" na základě územněanalytických podkladů a konzultací s Národním památkovým ústavem v Josefově a předložit ho vč. kritérií (viz usnesení č.
RM 312-3170/15).
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Usnesení komise KREG č. 3/2015 - mobilní pódium pro akce na Husově náměstí
IDENTIFIKACE: Dalším usnesením ze zasedání regenerační komise ze dne 09.02.2015 bylo usnesení komise č. 3/2015:
Regenerační komise souhlasí s předloženým návrhem vypracovaným městským architektem mobilního pódia „maringotka“,
pro pořádání kulturních akcí na Husově náměstí.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Radní rozhodli
vzít pouze na vědomí, k pořízení tohoto pódia - především z důvodů vysokých finančních nákladů vyslovila RM již v minulém
volebním období své pochybnosti.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 315- 13274/15
RM bere na vědomí souhlas komise regenerační s předloženým návrhem vypracovaným ARCH mobilního pódia
„maringotka“, pro pořádání kulturních akcí na Husově náměstí.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Usnesení komise KREG č. 4/2015 - odstranění reklamního zařízení
IDENTIFIKACE: Dalším usnesením ze zasedání regenerační komise ze dne 09.02.2015 je usnesení komise č. 4/2015:
Regenerační komise navrhuje odstranění reklamního zařízení v ul. U Zázvorky, není v souladu s platným RP MPR.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat + uložit OVRR prověřit legitimnost umístěného reklamního zařízení v ul. U Zázvorky.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření ORM: Dne 07.04.2014 požádal p. S. o odsouhlasení změny tvaru reklamního poutače. Doložil
rozhodnutí odboru rozvoje města- silničního správního úřadu z roku 1999, které povolovalo zvláštní užívání veřejného
prostranství za účelem umístění poutače. V rozhodnutí byly citovány odkazy na souhlas vlastníka, ARCH a vedoucího TS.
Platnost rozhodnutí nebyla časově omezena. Proto bylo s p. S. dohodnuto, že upravený poutač bude v režimu ostatních
poutačů - na dobu určitou, v tomto případě do dne 15.04.2016. ARCH odsouhlasil změnu tvaru - doplnění o nástavec. OVRR
by však měl umístění reklamního poutače posoudit z pohledu nyní platné legislativy, která říká, že reklamy nad 0,6 m2
podléhají povolení stavebního úřadu a dále toto posoudit z pohledu památkové péče, tj. platného regulativu pro MPR.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se radní shodli, že je třeba nechat prověřit, zda se nejedná fakticky o reklamní zařízení, které
podléhá povolení stavebního úřadu.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 315- 13275/15,
(uložen úkol číslo 19584).
RM žádá OVRR, aby prověřil legitimnost umístěného reklamního zařízení v ul. U Zázvorky.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Městský informační systém - místní cíle
IDENTIFIKACE: ORM předkládá ke schválení návrh prvního integrovaného rozcestníku, kde budou umístěny společně
navigační tabulky KČT a města. Jedná se o turistické informační místo na křižovatce ulic Komenského a Sokolská, které již
bylo schváleno. Předkládáme návrh s rozdělením jednotlivých tabulek. Směrovky jsou jak z manuálu KČT, tak z Grafického
manuálu města Nové Město nad Metují. Předběžně byly označeny směry 5 městskými tabulkami. Předkládáme 1
prototypovou tabulku ke schválení před zadáním do výroby (ta bude předvedena přímo na jednání RM). Tabulka bude ještě
povrchově upravena ze zadní strany do jedné barvy. Postupně budou orientačním systémem dle Grafického manuálu města
Nové Město nad Metují osazovány další rozcestníky, kterých je naplánováno cca 10 ks (10 míst). Jednotlivá místa pro
rozcestníky vč. směrů budou předložena ke schválení do RM.
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit návrh a počet směrovek pro
městský orientační systém dle Grafického manuálu města Nové Město nad Metují, které budou umístěny na turistickém
informačním místě na křižovatce ulic Komenského a Sokolská. Ne/schválit prototypovou směrovku před zadáním do
výroby.
ODŮVODNĚNÍ: Návrh směrovek byl vytvořen ve spolupráci s ARCH.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi zazněly dotazy
radních na barevné provedení směrovek a na cenu integrovaného rozcestníku. Vedoucí ORM informovala, že barevnost je v
souladu s grafickým manuálem. Celková částka na výrobu a instalaci je 29.000 Kč.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 315- 13276/15,
(uložen úkol číslo 19585).
RM schvaluje návrh a počet směrovek pro městský orientační systém dle Grafického manuálu města Nové Město nad Metují,
které budou umístěny na turistickém informačním místě na křižovatce ulic Komenského a Sokolská. RM schvaluje
prototypovou směrovku viz ukázka na jednání RM.
RM 315 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.9 Žádost SÚS KHK o kácení dřevin rostoucích mimo les
IDENTIFIKACE: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Hradec Králové, žádá o povolení kácení
dřevin rostoucí mimo les na p. p. č. 549/10, 588/2, 547/5 v k. ú. Nové Město nad Metují a 292/10 a 2042/1 v k. ú. Vrchoviny,
vše ve vlastnictví města Nové Město nad Metují realizaci stavby:" III/285 20 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul.
Náchodská" dle zákresu do katastrální mapy a tabulky zeleně v příloze č. RM 315 - 3/9.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s
kácením dřevin rostoucích mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: OŽP vyjádřil svůj souhlas již ve stavebním řízení.
PROJEDNÁNÍ:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení
ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 315- 13277/15
RM souhlasí s kácením dřevin na p. p. č. 549/1, 548/2, 547/5 v k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 292/10, 2042/1 v k. ú.
Vrchoviny ve znění přílohy č. RM 315 - 3/9.
RM 315 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Zařazení nové položky do návrhu rozpočtu na rok 2015
IDENTIFIKACE: Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení Oranžový přechod pro rok 2015, toto grantové řízení je určeno pro
obce v ČR a je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Maximální
výše nadačního příspěvku je 200.000 Kč. Příjem žádostí je ode dne 02.02.2015 do dne 06.03.2015. ORM společně s
vedením města doporučuje podání žádosti o tento grant a doplnit tuto položku do návrhu rozpočtu roku 2015, a to na
osvětlení přechodu pro chodce v ul. Havlíčkova (u bývalého klubu). Rozpočet na zpracování PD a na realizaci nasvětlení
přechodu je odhadem 210.000 Kč, o tuto částku by se snížila investiční rezerva. Realizace se předpokládá pouze v případě,
že nám bude poskytnut grant společností ČEZ.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015
novou položku a doporučit ZM souhlasit s podáním žádosti o grant na Nadaci ČEZ na projekt "Oranžové hřiště".
ODŮVODNĚNÍ: OF: V případě souhlasu bude návrh rozpočtu upraven v § 3631 - veřejné osvětlení a částka bude pokryta
přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).
PROJEDNÁNÍ: Vedoucí ORM sdělila
radním nové informace v této záležitosti. Upravené znění usnesení bylo radními odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 315- 13278/15,
(uložen úkol číslo 19586).
RM doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu novou položku "Nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova (u bývalého klubu) - PD
+ realizace" s předpokládanými výdaji 210.000 Kč a s dotací 200.000 Kč. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o grant
do Nadace ČEZ v projektu "Oranžové hřiště" na akci "Nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova (u bývalého klubu) - PD +
realizace".
RM 315 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.11 Žádost občanů z ul. 28. října (č. p. 228 - 230) o přehodnocení provedené rekonstrukce chodníku před
jejich nemovitostmi
IDENTIFIKACE: RM je adresována žádost občanů o přehodnocení provedené rekonstrukce chodníku před jejich
nemovitostmi v ulici 28. října - tj. před č. p. 228 - 230. Podrobnosti viz příloha č. RM 315 - 3/11. V žádosti je mj. uvedeno, aby
RM o této věci jednala na místě, tj. před jejich nemovitostmi. Je proto třeba rozhodnout, zda bude i tento bod součástí
výjezdu, a zda mají být přizvání žadatelé k jednání na místo. Na předchozí žádosti a podněty v těchto věcech již bylo jednáno
a reagováno - viz přílohy.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost občanů + písemně odpovědět, jak bude záležitost
řešena.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM, OVRR - viz přílohy č. RM 315 - 3/11. Další odůvodnění viz odpověď na stížnost
Ing. H. ze dne 24.11.2014 - viz příloha č. RM 315 - 3/11.
PROJEDNÁNÍ: Uskutečnil se výjezd radních na místo - zde se
konalo obsáhlé projednání se žadateli a po příjezdu zpět na radnici pak radní dlouze diskutovali o možnostech řešení
problému. Přijaté závěry jsou obsaženy v usnesení, které bude žadatelům zasláno.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník
MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 315- 13279/15,
(uložen úkol číslo 19587).
RM bere na vědomí ve smyslu jejich dalšího podnětu a přílohy č. RM 315 - 3/11 žádost občanů ve věci přehodnocení
provedené rekonstrukce chodníku před jejich nemovitostmi v ul. 28. října - tj. před č. p. 228 - 230 a potvrzuje závěry, které
přijal OVRR a budou součástí do kolaudačního souhlasu. Konkrétně to, že městem budou provedeny ukončující okapové
lišty nopové folie nad úrovní plochy chodníků u č. p. 230 v ul. 28. října, dále město provede kontrolu přilehlých objektů č. p.
229 a 230 a zdokumentuje stavebně technický stav po dokončení stavby a v případě výskytu zvýšené vlhkosti přilehlých
stavebních objektů, budou městem přijata opatření na jejich odstranění. Dále město zajistí rozebrání zvýšeného chodníku v
případě provádění úprav hydroizolace objektů č. p. 229 a 230. RM ukládá OMM prověřit na Státním fondu dopravní
infrastruktury možnosti změny řešení autobusové zastávky nebo její případné zrušení a případný dopad těchto změn na
poskytnutou dotaci a na město jako příjemce dotace.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Souhlas s umístěním stavby kabelového vedení NN na p. p. č. 547/5, 548/2, 549/10 a 550/2, k. ú. Nové
Město nad Metují
IDENTIFIKACE: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035,
zastoupená společností ELEKTRO COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 15032060, žádá o
souhlas s umístěním kabelového vedení do výše uvedených pozemků ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Stavba
bude realizována koordinována se stavbou komunikace, cyklostezky a chodníků v ul. Náchodská. Asfaltové povrchy budou
obnoveny v plné šíři mezi obrubníky.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s umístěním stavby.
ODŮVODNĚNÍ: ČEZ má termín
do konce dubna 2015, aby jakékoliv vedení v ul. Náchodská zrealizovalo dříve, než bude zahájena rekonstrukce vozovky v II.
etapě. Souvisí s bodem 2/6.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 315- 13280/15
RM souhlasí se stavbou "Nové Město n. Met. knn příp č. p. 2100 Š." ve znění přílohy č. RM 315 - 3/12 - situace
projektovaného vedení výkres č. D2.b.1. na p. p. č. 547/5, 548/2, 549/10 a 550/2, k. ú. Nové Město nad Metují, s podmínkou
koordinace se stavbami komunikace a chodníků a stezky v ul. Náchodská a obnovení asfaltových povrchů v celé šíři mezi
obrubníky.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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(přesun z RM 313 - 3/4)

IDENTIFIKACE: Opětovně bylo provedeno místní šetření v ul. Českých bratří při výjezdu z ulice Pod Výrovem. Šetření bylo
provedeno na základě podnětu pana B. P. Jednalo se o zabezpečení rozhledových poměrů ve směru na Sepský most při
výjezdu z ulice Pod Výrovem. Jednání se zúčastnili zástupci ODSH Nové Město Nad Metují, Policie ČR DI Náchod a OMM
(ORM). Na místě se projednávalo i větší prořezání větví stávajícího porostu - vyvětvení stromů od spodu do určité výšky
(požadavek p. B. P.). Dále zástupce Dopravního inspektorátu navrhl pro zlepšení rozhledových poměrů umístění dopravního
zrcadla do protilehlého rohu křižovatky - zatravněná plocha u budovy Králíček. Situace umístění je uvedena v příloze č. RM
315 - 3/13. Odhad nákladů je cca 7.000 Kč. Na RM 313 bylo rozhodnuto o výjezdu RM na místo.
K ROZHODNUTÍ:
Ne/schválit umístění dopravního zrcadla v ul. Českých bratří z důvodu zajištění rozhledových poměrů při výjezdu z ul. Pod
Výrovem. Ne/schválit další související omezení zeleně zde.
ODŮVODNĚNÍ: Případná realizace by byla hrazena z org.
1501 Dopravní značení. Vyjádření ORM: ORM se zdá výhled při výjezdu dostatečný.
PROJEDNÁNÍ: Uskutečnil se výjezd
radních na místo, kde se konalo jednání se žadatelem. Po příjezdu zpět na radnici pak radní podrobně diskutovali o
možnostech řešení. Nakonec se radní shodli, že v prvním kroku bude provedena úprava zeleně u mostu, která by měla
zlepšit výhledové podmínky pro vyjíždějící řidiče do ul. Českých bratří.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí
oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 315- 13281/15,
(uložen úkol číslo 19588).
RM ukládá TS zajistit potřebnou úpravu zeleně v ul. Českých bratří, na křižovatce s ulicemi Pod Výrovem a Pod Vinicemi tak,
aby byl zajištěn dostatečný výhled při výjezdu z ulice Pod Výrovem. Instalace dopravního zrcadla se zde prozatím
nepředpokládá.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Splatný úkol č. 19488 z PVO 199-11308/15 - osvětlení u kontejnerového stání za knihovnou ve
Vrchovinách
IDENTIFIKACE: OV Vrchoviny - zápis č. 5 - podněty a žádosti - osvětlení u kontejnerového stání za knihovnou ve
Vrchovinách. Byl zadán úkol na PVO - na jeho základě je nyní celá záležitost předložena do jednání RM. Nejlogičtější
varianta je napojení převěsem přes silnici I/14 ze stávající větve veřejného osvětlení po betonových sloupech ČEZ(u)
společně se stávajícím vedením ČEZ(u).
Potřebné kroky:
- situační zákres stávajícího stavu s vyznačením navrhovaného vedení (dle vyjádření pracovníka ČEZ(u) toto stačí, není třeba
projekt)
- žádost o vyjádření se situací zaslat na ČEZ
- v případě kladného vyjádření smlouva - o umístění zařízení - mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ(em)
- žádost o vyjádření a souhlas ŘSD
- vyjádření policie ČR - Ing. Kult.
Dle podobné smlouvy s ČEZ(em) budeme muset montáž nového vedení v těsné blízkosti vodičů objednat u ČEZ(u).
Náklady:
- situační výkres - připraví TS
- smlouva ČEZ - město Nové Město nad Metují - zdarma
- montáž vodičů včetně materiálů, bude-li provádět firma objednaná ČEZ(em) 10.000 Kč
- práce TS - po natažení vodičů montáž konzole a světla, zapojení, zajištění revize
- materiál: objímka, konzole, spojovací materiál 1.500 Kč
- světlo dle typu cca od 3.000 Kč po 7.000 Kč a revize 1.000 Kč.
Odhad celkových nákladů cca 20.000 Kč.
K ROZHODNUTÍ: Je třeba stanovit další postup.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 315- 13282/15,
(uložen úkol číslo 19589).
RM ukládá TS instalovat osvětlení u kontejnerového stání za knihovnou ve Vrchovinách ve smyslu předloženého návrhu.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.15 Žádost o zpevnění povrchu parkovacích míst v ul. 28. října

(z RM 312 - 3/18)

IDENTIFIKACE: Dne 14.01.2015 byla na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují doručena žádost ředitelky "ZŠ Malecí" o
zpevnění povrchu parkovacích míst v ul. 28. října (viz příloha č. RM 315 - 3/15) a o zařazení potřebné částky do rozpočtu na
rok 2015. RM 312 tento návrh předběžně odmítla s tím, že uložila ST projednat s ředitelkou "ZŠ Malecí" zřízení parkování na
pozemku "ZŠ Malecí", dle návrhu předloženého v příloze. ST projednal uvedenou záležitost s ředitelkou "ZŠ Malecí". Ta
nesouhlasí se zřízením parkování v areálu ZŠ. ST se s ředitelkou dohodl, že by se jako opatření mohlo v ul. 28. října osadit
DZ - zákaz zastavení. ST navrhuje v tomto smyslu uložit OMM úkol.
K ROZHODNUTÍ: Stanovit další postup, tj.
ne/schválit návrh ST.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření ORM k návrhu zpevnit uvedené plochy a vybudovat zde fakticky
parkovací místa: Parkovací místa v ul. 28. října vedle (podélná) nebo pod (kolmá) stromořadí lip není možné umístit,
poněvadž by zasahovala do kořenového systému těchto stromů. V současné době je tam parkováno na zeleni. Parkování je
možné vyřešit organizačními opatřeními na dvoře školy, kde je panelová plocha. Viz v příloze vyznačená místa. Vyjádření
OSN: Je škoda vynakládat peníze na zpevňování ploch, když za bránou školy je zpevněná komunikace, kterou k těmto
účelům lze využít. V příloze vyznačené červené plochy.
PROJEDNÁNÍ: Bližší komentář podal ST. Ředitelka s parkováním
vozidel na pozemku školy (uvnitř areálu) kategoricky nesouhlasí. Bude proto řešeno pouze umístěním zákazové značky do
uvedené lokality
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 315- 13283/15,
(uložen úkol číslo 19590).
RM ukládá OMM zajistit do příslušné části ul. 28. října umístění nového DZ - zákaz zastavení.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Oprava ul. Náchodská - žádost manželů H.
IDENTIFIKACE: Dne 12.02.2015 byla na MěÚ doručena žádost manželů H. ve věci opravy ul. Náchodská. Konkrétně žádají
o změnu 1. etapy, úprava úplné uzávěry pouze po ul. V Zátiší. Podrobnosti viz příloha RM 315 - 3/16.
K ROZHODNUTÍ:
Projednat žádost a stanovit další postup.
PROJEDNÁNÍ: ST i OMM informovali, že by požadovaná změna měla být
schválena. V tomto smyslu je jednáno s investorem.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 315- 13284/15,
(uložen úkol číslo 19591).
RM projednala žádost manželů H. ve věci změny 1. etapy realizace investiční akce "Oprava ulice Náchodská" a ukládá ST
projednat požadovanou úpravu s investorem.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 Rekonstrukce ul. Náchodská - návrh radního na úpravu dopravního značení
IDENTIFIKACE: Ing. Prouza - v době rekonstrukce ul. Náchodská navrhuje umístit "Zákaz zastavení" ve směru od viaduktu
(ul. Havlíčkova) po křižovatku "u Papežů" - dle jeho názoru je to bezpodmínečně nutné.
PROJEDNÁNÍ: ST - podal bližší
komentář o úpravě v době rekonstrukce ul. Náchodská, o jednání s fy Detecha apod. Paní Petruželková - navrhuje změnu
přednosti při průjezdu mostem (viaduktem) - ostatní radní nesouhlasí - problém bude u obou variant. Paní Petruželková dále
poukázala na velkou díru v ul. Náchodská - jde o propad u kanálové vpusti u přechodu pro chodce na křižovatce "u Papežů"
v ul. Náchodská. ST - bude prověřeno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 315- 13285/15,
(uložen úkol číslo 19592).
RM ukládá OMM projednat s DI PČR úpravu dopravního značení - umístění "Zákazu zastavení" po pravé straně ve směru od
viaduktu (ul. Havlíčkova) po křižovatku "u Papežů".
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.18 Informační tabulky na domy se zajímavou historií - bezbariérový vycházkový okruh v MPR
IDENTIFIKACE: Přímo na jednání RM byl vznesen dotaz vedoucí ORM, jde o záležitost týkající se návrhu pracovní skupiny
pro navržení a vytvoření tzv. „vycházkových tras“. Jde o to, jak se má pokračovat ve věci návrhu informačních tabulek na
domy se zajímavou historií, které by byly na bezbariérovém vycházkovém okruhu v MPR. Na zasedání komise regenerační
dne 09.02.2015 seznámil městský ARCH přítomné členy komise s návrhem smaltových tabulek s QR kódy. Seznámil je se
skutečností, že v současné době jsou na domech neuspořádaně různé tabulky. V RP MPR Nové Město nad Metují je
popsáno, z jakého materiálu by měly být, proto byl zvolen smalt. Na tabulkách bude zkrácený text k historii domu + městský
znak, který bude nalepen (z jiného materiálu a kvůli barevnosti). QR kód bude obsahovat podrobnější informace. (MMUZ
zažádalo o dotaci na QR kódy). Komise regenerační však nepřijala žádné usnesení a v diskusi se k návrhu tabulek někteří
členové stavěli negativně.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit, aby OMM pokračovalo v krocích, které by vedly k realizaci
označení domů na vycházkovém okruhu v MPR smaltovanými tabulkami
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi radní rozhodli, že
bude záměr projednán s památkáři.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 315- 13286/15,
(uložen úkol číslo 19593).
RM souhlasí, aby OMM pokračoval v krocích, které by vedly k realizaci označení domů na vycházkovém okruhu v MPR
smaltovanými tabulkami dle návrhu městského ARCH, viz příloha č. RM 315 - bod 3/18.
RM 315 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Podnět komise kulturní na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí
IDENTIFIKACE: Ing. Prouza vznesl podnět, který byl řešen již v minulosti - viz jednání komise kulturní - na Husově náměstí
chybí místo na propagaci kulturních akcí.
PROJEDNÁNÍ: ARCH - připomněl radním návrh řešení - navázala diskuse o
ceně a umístění. Paní Petruželková - na výrobu by nabídla městu zdarma dřevo. ARCH - mělo by se to zahrnout do
mobiliáře. ORM - to je úkol pro ORM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Martin Prouza, radní - Rada města
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 315- 13287/15,
(uložen úkol číslo 19594).
RM souhlasí s pokračováním příprav na budoucí výrobu poutačů na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí.
RM 315 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Nesouhlas s výstavbou zásobování zezadu - objekt v ul. Komenského
IDENTIFIKACE: Paní P. K. (předseda SVJ), p. L. R. (místopředseda SVJ), Ing. M. D. (předseda SVJ), p. L. H.
(místopředseda SVJ) a p. K. F. (člen SVJ) jménem vlastníků bytů Na Bořetíně 727-8 a 729-30 doručili dne 16.02.2015 na
podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují dopis, obsahující námitky k uvažované stavbě obslužné účelové komunikace na p. p.
č. 358/8 v k. ú. Nové Město nad Metují. Podrobnosti viz dopis ze dne 13.02.2015 v příloze č. RM 315 - 3/20. Obdobné
námitky od manželů M. a p. T., kteří zde vlastní sousedící nemovitosti byly projednávány již na RM 313, dne 02.02.2015. Je
třeba, aby RM zaujala stanovisko, které bude zasláno všem, kdo městu tyto připomínky zaslali. Usnesení RM č. RM 31313224/15 ze dne 02.02.2015: "RM projednala podání manželů M. a p. J. T., kteří jsou vlastníky sousedících nemovitostí s
pozemkem města, na kterém by měla být umístěna stavba předmětné komunikace, a žádají o to, aby byl zrušen souhlas
města s touto stavbou a trasou. RM odkládá rozhodnutí o schválení smlouvy o právu provést uvedenou stavbu na městském
pozemku s tím, že o této smlouvě bude rozhodovat až tehdy, kdy bude jasné, zda bude vydáno územní rozhodnutí o
umístění stavby."
K ROZHODNUTÍ: Projednat námitky vlastníků bytů Na Bořetíně č. p. 727-8 a 729-30 a potvrdit, příp.
doplnit předchozí stanovisko RM, které bylo formulováno v usnesení z RM 313.
PROJEDNÁNÍ: Radní podrobně
projednali nově doručené připomínky, vrátili se i k těm předchozím a rozhodli o tom, že nadále platí usnesení z RM 213 a
ještě bude doplněno o ubezpečení všech zainteresovaných, že RM bere velice vážně veškeré vznesené připomínky občanů
a bude velice pečlivě zvažovat případnou smlouvu, kterou by bylo ze strany města schváleno umístění stavby přístupové
komunikace na městském pozemku.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 315- 13288/15,
(uložen úkol číslo 19595).
RM bere na vědomí námitky vlastníků bytů Na Bořetíně 727-8 a 729-30 ze dne 13.02.2015 a ukládá ST písemně odpovědět v
duchu usnesení RM č. RM 313 - 13224/15 z 2.2.2015 s doplněním, že RM bere velice vážně veškeré vznesené připomínky a
bude pečlivě zvažovat případnou smlouvu, kterou by bylo ze strany města schváleno umístění stavby přístupové komunikace
na městském pozemku. Tuto odpověď ukládá RM zaslat všem, kdo doposud zaslali RM své připomínky a podněty, případně i
těm, kdo je vznesenou v nejbližší budoucnosti.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

17:15

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.01.2015
(Int.: OMM/OSN/281)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.01.2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 315- 13289/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.01.2015 ve znění přílohy č. RM 315 - 4/1.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2015
(Int.: OMM/OSN/282)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2015.
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 315- 13290/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2015 ve znění přílohy č. RM 315 4/2.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zápis č. 109 bytové komise ze dne 11.02.2015
(Int.: OMM/OSN/283)
IDENTIFIKACE: Zápis č. 109 bytové komise ze dne 11.02.2015.
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. 3 USNESENÍ č. RM 315- 13291/15
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 109 bytové komise ze dne 11.02.2015, ve znění přílohy č. RM 315 - 4/3.
RM 315 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
(Int.: OMM/OSN/284)
IDENTIFIKACE: Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují o
inflační koeficient 0,4 % ode dne 01.03.2015.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o: 1/ zvýšení nájemného o inflační koeficient
2/ ponechání nájemného ve stávající výši.
ODŮVODNĚNÍ: V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí,
probíhá každoročně navýšení nájemného pro jednotlivé nebytové prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým
úřadem. Pro letošní rok se jedná o cca 9.500 Kč za kalendářní rok ze 33 nájemních smluv. K navyšování nájmu o inflační
koeficient dochází pravidelně od r. 2004 a vzhledem k zanedbatelné výši inflace (0,4 %) OSN doporučuje od tohoto kroku pro
letošní rok ustoupit. Míra inflace je nízká a ze strany nájemců bude tento krok jistě vnímán jako vstřícné gesto.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 315- 13292/15
RM souhlasí s ponecháním nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují ve
stávající výši, a to z důvodu nízké míry inflace (0,4 %).
RM 315 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 23 z 33

Tisk: 23.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 315 - 16.2.2015

4.5 Žádost o povolení ke zřízení internetové přípojky
(Int.: OMM/OSN/285)
IDENTIFIKACE: Žádost nájemce bytové jednotky č. 1, p. S. B. o povolení zřízení internetové přípojky v domě v Novém Městě
nad Metují. Internetová přípojka bude zřízena na náklady žadatele a není považována za technické zhodnocení bytu.
K
ROZHODNUTÍ: Ne/souhlasit s povolením zřízení internetové přípojky.
ODŮVODNĚNÍ: Nájemce bytu č. 1 žádá o
povolení ke zřízení internetové přípojky ve znění přílohy č. RM 315 - 4/5. K provedení přípojky bude použito stávajících
rozvodů a bude provedena instalace přijímací paraboly na střešní konstrukci bytového domu.
VYSVĚTLENÍ: Pavel
Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 315- 13293/15,
(uložen úkol číslo 19596).
RM souhlasí se zřízením internetové přípojky v domě v Novém Městě nad Metují a vyhovuje žádosti p. S. B. Dále RM ukládá
OSN vystavit žadateli příslušný souhlas.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, č. p. 391
(Int.: OMM/OSN/286)
IDENTIFIKACE: Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor bývalé kanceláře v objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka v
celkové výměře 20,3 m2. Záměr bude zveřejněn se standardními podmínkami pronájmu, tj. tří měsíční výpovědní lhůta, doba
pronájmu neurčitá, minimální nabídková cena 950 Kč/m2/rok. Pro propagaci záměru bude použita přiměřená inzerce.
K
ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o prázdný nebytový prostor
bývalé kanceláře. Záměr byl již jednou zveřejněn - bez reakce zájemců.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení
OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 315- 13294/15,
(uložen úkol číslo 19597).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor bývalé kanceláře v objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka v
celkové výměře 20,3 m2 a ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek pronájmu, tj. tříměsíční
výpovědní lhůta, doba pronájmu neurčitá, minimální nabídková cena 950 Kč/m2/rok. Pro propagaci záměru je možné použít
přiměřenou inzerci.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, č. p. 415
(Int.: OMM/OSN/287)
IDENTIFIKACE: Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor bývalé rehabilitace v objektu č. p. 415, ul. 28. října v
celkové výměře 189 m2. Záměr bude zveřejněn se standardními podmínkami pronájmu, tj. tří měsíční výpovědní lhůta, doba
pronájmu neurčitá, kromě uvedení minimální nabídková cen (OSN nedoporučuje uvádět minimální nabídkovou cenu z
důvodu dlouhodobé neobsazenosti). Pro propagaci záměru bude použita přiměřená inzerce.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit
se zveřejněním záměru pronájmu.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o prázdný nebytový prostor bývalé kanceláře. Záměr byl již
několikrát zveřejněn - bez reakce zájemců.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 315- 13295/15,
(uložen úkol číslo 19598).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor bývalé rehabilitace v objektu č. p. 415, ul. 28. října v
celkové výměře 189 m2 a ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu s podmínkou pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, bez uvedení minimální nabídkové ceny. Pro propagaci záměru bude použita přiměřená inzerce. Pro
propagaci záměru je možné použít přiměřenou inzerci.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.8 Nájem nebytových prostor plynových kotelen
(Int.: OMM/OSN/288)
IDENTIFIKACE: Nájem nebytových prostor plynových kotelen v objektech č. p. 6, náměstí Republiky (radnice) a č. p. 1145,
ul. Českých bratří (DPS). Rozhodnutí o pronájmu jedinému zájemci První novoměstská teplárenská s.r.o., IČO: 27471454, na
dobu určitou (do dne 31.12.2015), za cenu stanovenou v nabídce uchazeče - 50 Kč/vyrobený GJ bez DPH, (tj. 46.357,15 Kč
bez DPH/rok v objektu č. p. 6 a 25.028,50 Kč bez DPH/rok v č. p. 1145).
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s pronájmem
nebytových prostor plynových kotelen jedinému zájemci.
ODŮVODNĚNÍ: První novoměstská teplárenská s.r.o. byla
jediným uchazečem o pronájem nebytových prostor. Uchazeč nabídl nájemné v přijatelné výši a jeho nabídka splnila
podmínky uvedené v záměru pronájmu.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 315- 13296/15,
(uložen úkol číslo 19599).
RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor plynových kotelen v objektech č. p. 6, náměstí Republiky (radnice) a č. p.
1145, ul. Českých bratří (DPS) zájemci První novoměstská teplárenská s.r.o., IČO: 27471454, na dobu určitou, a to do dne
31.12.2015, za cenu stanovenou v nabídce uchazeče tj. 50 Kč/vyrobený Gj bez DPH. Dále RM souhlasí se zněním nájemní
smlouvy ve znění přílohy č. RM 315 - 4/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 315 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 Dodatky ke smlouvám - nájem nebytových prostor plynových kotelen
(Int.: OMM/OSN/289)
IDENTIFIKACE: Jedná se o dodatky k nájemním smlouvám nebytových prostor plynových kotelen v objektech: č. p. 313, ul.
Rašínova (objekt stacionáře NONA, doba neurčitá); č. p. 415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá). Dodatky k nájemním
smlouvám řeší upřesnění ceny pronájmu pro rok 2015, dle předpokládané výroby tepla (GJ). Předpoklad výše nájmu pro rok
2015: č. p. 313, ul. Rašínova - 34.530,11 Kč bez DPH/rok; č. p. 415, ul. 28. října 80.872,35 Kč bez DPH/rok.
K
ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zněním dodatků a s jejich uzavřením.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o každoročně opakující se
proces, kdy PNT s. r. o. upřesňuje předpokládané ceny za pronájmy plynových kotelen. Tyto ceny vznikají na základě
Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a vychází z množství vyrobeného tepla (GJ) za rok.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 315- 13297/15,
(uložen úkol číslo 19600).
RM souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám nebytových prostor plynových kotelen v objektech: č. p. 313, ul.
Rašínova (objekt stacionáře NONA, doba neurčitá); č. p. 415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá), týkajících se určení
předpokládané ceny pronájmu pro rok 2015, v následujících výších: č. p. 313, ul. Rašínova - 34.530,11 Kč bez DPH/rok; č. p.
415, ul. 28. října 80.872,35 Kč bez DPH/rok. RM pověřuje starostu podpisem dodatků smluv ve znění přílohy č. RM 315 - 4/9.
RM 315 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

14:30

OSKS

5.1 Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce
IDENTIFIKACE: Ve dnech 15. a 16.01.2015 se ve všech novoměstských základních školách konaly zápisy dětí k povinné
školní docházce. K zápisu se dostavilo celkem 142 dětí, 26 rodičů požádalo pro své dítě o odklad povinné školní docházky. V
"ZŠ Malecí" bylo u zápisu 55 dětí, v "ZŠ Komenského" 54 dětí, v "ZŠ Krčín" 33. O odklad mohou rodiče žádat až do dne
31.05.2015, definitivní počty žáků v jednotlivých třídách budou známa až ke konci školního roku. Od září bude otevřeno 5
prvních tříd s průměrnou naplněností kolem 23 žáků na třídu.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informace o zápisu dětí
do 1. ročníku ZŠ.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 315- 13298/15
RM bere na vědomí informace o zápisu dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy, který se ve všech
novoměstských základních školách uskutečnil ve dnech 15. a 16.01.2015.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Ediční plán MMUZ na rok 2015
IDENTIFIKACE: Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2015 - viz
příloha č. RM 315 - 5/2.
K ROZHODNUTÍ: Schválit ediční plán MMUZ na rok 2015.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze
zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 315- 13299/15
RM schvaluje ediční plán Městského muzea Nové Město nad Metují na rok 2015 ve znění přílohy č. RM 315 - 5/2.
RM 315 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Žádost MK o zapůjčení pódia - Brány města dokořán
IDENTIFIKACE: Ředitelka MK žádá RM o schválení zapůjčení a postavení krytého pódia na tradiční akci "Brány města
dokořán", která se uskuteční v sobotu 25.04.2015 na Husově náměstí. Na akci budou zajištěny drobné atrakce pro děti střelnice, houpačky, kolotoč a skákací hrad. Atrakce budou umístěny na prostranství mezi pódiem a zámkem, kde bude
rovněž občerstvení a stánky z partnerského města Duszniki Zdrój, část atrakcí bude umístěna na parkovací ploše, zábor
veřejného prostranství zajistí MK na oddělení dopravy a silničního hospodářství.
K ROZHODNUTÍ: Schválit zapůjčení a
postavení krytého pódia MK.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření TS: Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční akci, TS nemají
problém se součinností při této akci.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a
sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 315- 13300/15,
(uložen úkol číslo 19601).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia městskému klubu v Novém Městě nad Metují na akci "Brány
města dokořán", která se uskuteční na Husově náměstí v sobotu 25.04.2015. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s
postavením a úklidem pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a rozmístěním odpadkových
košů. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.4 Zápis č. 1 z jednání KSPORT
IDENTIFIKACE: Dne 12.02.2015 se sešla ke svému jednání sportovní komise (déle jen KSPORT). KSPORT byla
seznámena s náplní činnosti komise a jednacím řádem komisí. KSPORT projednala a schválila návrh na vyhodnocení
sportovců města za rok 2014 a doporučuje RM tento návrh schválit - zařazeno jako samostatný bod č. RM 315 - 5/5.
Předseda informoval KSPORT o přípravě rozpočtu města na rok 2015. KSPORT doporučuje schválit drobnou věcnou
odměnu bývalému předsedovi KSPORT a předat ji spolu s pamětním listem na slavnostním večeru u příležitosti vyhodnocení
sportovců města za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem č. 1 z jednání KSPORT.
VYSVĚTLENÍ:
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 315- 13301/15
RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání sportovní komise a bere tento zápis na vědomí.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014 - podnět KSPORT
IDENTIFIKACE: Dne 12.02.2015 se sešla ke svému jednání sportovní komise. KSPORT projednala návrh na vyhodnocení
sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014 a předkládá ho RM ke schválení.
K ROZHODNUTÍ: Schválit návrh
sportovní komise na vyhodnocení sportovců za rok 2014.
PROJEDNÁNÍ: Dotazy radních se týkaly případné nominace na
Síň slávy a celkových finančních nákladů na akci. OŠKS - do Síně slávy nominace nebyla a není podmínkou, aby byla každý
rok. K nákladům - v minulém roce celkové náklady byly 109.000 Kč a z toho bylo rozděleno 80.000 Kč pro oceněné sportovce
a kolektivy. V letošním roce to bude podobné v rozpočtu je schváleno 125.000 Kč, ale nutně nemusí být vyčerpáno.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 315- 13302/15,
(uložen úkol číslo 19602).
RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok 2014
ve znění přílohy č. RM 315 - 5/5. RM dále schvaluje finanční odměny pro vyhodnocené sportovce formou daru ve výši dle
přílohy č. RM 315 - 5/5. RM ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců za rok 2014.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
IDENTIFIKACE: Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, je nutné upravit vzorovou smlouvu o poskytnutí VFP - nově veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
RM schvaluje dotace do výše 50.000 Kč, dotace nad 50.000 Kč schvaluje ZM.
K ROZHODNUTÍ: Schválit vzorovou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč). Doporučit ZM schválit vzorovou veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000 Kč).
ODŮVODNĚNÍ: Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města byl vypracován ve spolupráci s PRAV.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí
odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 315- 13303/15,
(uložen úkol číslo 19603).
RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč) ve znění přílohy č. RM
315 - 5/6. RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000
Kč) ve znění přílohy č. RM 315 - 5/6.
RM 315 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.7 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, je nutné upravit Zásady pro poskytování VFP z rozpočtu města Nové Město nad Metují - nově Zásady
pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují (dále jen Zásady) - viz příloha RM 315 - 5/6. V návrhu Zásad
se termín veřejná finanční podpora nahrazuje termínem dotace, v článku III se zcela vypouští odstavec III.2 - Obnova
nemovitostí v režimu památkové péče - toto řeší zvláštní právní předpis. Použití prostředků bude jasně vymezeno ve
veřejnoprávní smlouvě uzavřené s příjemcem dotace.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit Zásady pro poskytování
dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
ODŮVODNĚNÍ: Návrh Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Nové Město nad Metují byl vypracován ve spolupráci s PRAV.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 315- 13304/15,
(uložen úkol číslo 19604).
RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují ve znění upravené
přílohy č. RM 315 - 5/7.
RM 315 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu města
IDENTIFIKACE: Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, je nutné upravit Formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu města.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM
schválit formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu města.
ODŮVODNĚNÍ: Návrh Žádosti o dotaci z rozpočtu města byl
vypracován ve spolupráci s PRAV.
PROJEDNÁNÍ: Došlo k úpravě přílohy.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí
odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 315- 13305/15,
(uložen úkol číslo 19605).
RM doporučuje ZM schválit formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu města Nové Město nad Metují ve znění upravené přílohy č.
RM 315 - 5/8.
RM 315 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Informace o termínu podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
IDENTIFIKACE: V souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuje ředitelka "MŠ Rašínova" RM o místě, termínu a době pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016. Ve všech mateřských školách
zřizovaných městem Nové Město nad Metují se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v úterý 19.05.2015 od 7:00
do 11:00 hodin. Kritéria pro přijetí zůstávají stejná jako v minulém roce.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informace o
místě, termínu a době pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 315- 13306/15
RM byla seznámena s informacemi o místě, termínu a době pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2015/2016 a bere tyto informace na vědomí. Ve všech mateřských školách zřizovaných městem Nové Město nad
Metují se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v úterý 19.05.2015 od 7:00 do 11:00 hodin.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Finance

17:30

OF

6.1 Členské příspěvky, dary a rezervy 2015
IDENTIFIKACE: Do návrhu rozpočtu 2015 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dary AMK BESIP, MC Na
Zámečku, Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují a SDH Nové Město nad Metují. Ostatní předpokládané příspěvky jsou
zahrnuty jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu, to v případě větších částek a v případě programu prevence
rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních různých žádostí o finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení
těchto rezervních položek podléhá schválení RM (v částkách do 50.000 Kč) nebo ZM (nad 50.000 Kč).
K ROZHODNUTÍ:
Doporučit ZM rozhodnout o členských příspěvcích, darech a příspěvcích zařazených do rozpočtu města a rezervách na
ostatní žádosti o veřejnou finanční podporu.
PROJEDNÁNÍ: V obsáhlé diskusi se radní dotazovali na to, zda má smysl
ještě mít v rozpočtu příspěvek na vztahy s Warringtonem, když žádné aktivity již delší čas neprobíhají? ST upozornil, že do
návrhu bude třeba ještě doplnit příspěvek pro MAS Pohoda venkova, kde by to mělo být v přepočtu na obyvatele 50.000 Kč.
V další diskusi radní stanovili, z čeho by mohla být uvedená částka pro MAS pokryta, aby nemusela být vzata z rezervy.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 315- 13307/15,
(uložen úkol číslo 19606).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění upravené přílohy č. RM
315 - 6/1 do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5 tis. Kč,
Sdružení historických sídel 10 tis. Kč, Asociace měst pro cyklisty 10 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní hřiště Náchod
(dar) 18 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují 2.540 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar),
Mateřské centrum Na Zámečku Nové Město nad Metují 10 tis. Kč (dar), SDH Nové Město nad Metují 40 tis. Kč (dar), Svaz
měst a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 97,26 tis. Kč, MAS Pohoda Venkova, Val 50 tis. Kč a Centrum Najáda
s. r. o., Nové Město nad Metují 300 tis. Kč. RM dále doporučuje ZM schválit souhrnné částky na zvláštní grantové
podprogramy a rezervy na vyjmenované účely: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč,
Městský klub Nové Město nad Metují - festival veselohry 800 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 841 tis.
Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití sportovišť ve výši 4 495
tis. Kč, NONA - společnost zdravotně postižených, o. s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře 675 tis. Kč, program
prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč a souhrnnou částku na ostatní veřejnou podporu 500 tis. Kč. O poskytování
finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu
platných zásad rozhodovat RM. O přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč
podléhají schválení ZM.
RM 315 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 04.02.2015
IDENTIFIKACE: Členové FV se zúčastnili pracovního semináře ZM k rozpočtu dne 04.02.2015 a následně se pak
uskutečnilo řádné jednání FV. FV doporučil schválit navržený rozpočet pro rok 2015 v podobě upravené na rozpočtovém
semináři. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 04.02.2015 - viz příloha č. RM 315 - 6/2.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na
vědomí informaci o jednání FV.
ODŮVODNĚNÍ: OF: Zápis bude předložen ZM při schvalování rozpočtu.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční

6.3 Vyřazení majetku
IDENTIFIKACE: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 315 - 6/3.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit vyřazení majetku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení poškozeného nebo nefunkčního
majetku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 315- 13308/15,
(uložen úkol číslo 19607).
RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci Městské knihovny ve znění přílohy č. RM 315 - 6/3.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Různé

17:45

7.1 Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu
IDENTIFIKACE: Jedná se o rámcové smlouvy na zajištění prací těžebních a pěstebních v městských lesích. V současné
době jsou tyto práce prováděny 3 OSVČ, které vzešly z předchozích výběrových řízení.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
výjimku a pověřit k podpisu smluv.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o pracovníky, kteří jsou znalí prostředí, terénu, zvláštnosti
pracovišť, odvádějící práci vysoké kvality (SL neměla za posledních 10 roků reklamaci ze strany odběratele. Práce jsou
odváděny na základě jednotlivých smluv o dílo. Cena za prováděné práce je stanovena hodinovou taxou jak u pěstební tak
těžební činnosti, a to následujícím způsobem, u činností kdy je používána mechanizace je částka 200 Kč vč. DPH/hod, u
činností prováděných ručně je částka 140 Kč vč. DPH/hod.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 315- 13309/15
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění
těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby správce. Práce budou objednávány dle potřeby za
sjednanou cenu 140 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce a 200 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací. RM pověřuje
uzavíráním těchto smluv správce městských lesů, a to ve znění přílohy č. RM 315 - 7/1.
RM 315 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis č. 1 z jednání komise pro vyváženou dopravu
IDENTIFIKACE: RM je předkládán zápis z 1. jednání komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne
03.02.2015.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se se zápisem z 1. jednání komise pro vyváženou dopravu.
ODŮVODNĚNÍ: Zápis z jednání komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí
zřizovaných RM.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 315- 13310/15
RM bere na vědomí zápis z 1. jednání komise pro vyváženou dopravu ve znění přílohy č. RM 315 - 7/2.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Výměna centrálního kopírovacího stroje na OSÚ
IDENTIFIKACE: Stávající stroj je v režimu Smlouvy o nájmu a poskytování služeb dohodnutý měsíční paušál na ČB ve výši
10000 kopií, BAR ve výši 2500 kopií, měsíční cena vč. spotřebního materiálu a údržby je 15.228 Kč vč. DPH.
K
ROZHODNUTÍ: Ne/schválit Smlouvu o nájmu a poskytování služeb.
ODŮVODNĚNÍ: Stávající stroj vykazuje v poslední
době závady a nemá požadované funkcionality pro pořizování scanů dokumentů, navíc končí smlouva.
PROJEDNÁNÍ:
TAJ - odpověděl na dotaz Ing. Neumanna - poté odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 315- 13311/15,
(uložen úkol číslo 19608).
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., IČO: 00176150, se
sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, na výměnu kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C364e za cenu 13164,80 Kč/měsíc
vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 315 - 7/3. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM 315 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.4 Smlouva o poskytnutí důvěrných informací
IDENTIFIKACE: Firma SODATSW spol. s r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno, IČO: 25323989, DIČ: CZ 25323989, jejíž
aplikace využíváme k zajištění provozní bezpečnosti na klientských stanicích a ke splnění legislativních požadavků na
provádění HW a SW auditu, požádala o poskytnutí ostrých dat získaných během běžného provozu úřadu za účelem dalšího
vývoje své aplikace. Předání dat by bylo ošetřeno smluvně, text smlouvy byl odsouhlasen PRAV.
K ROZHODNUTÍ:
Schválit smlouvu o poskytnutí důvěrných informací.
ODŮVODNĚNÍ: Pro další vývoj aplikací dodavateli nepostačují
nasimulovaná data, potřebuje reálná data z ostrého provozu. Pokud data poskytneme, máme přislíbeno, že získáme po jejich
zpracování ucelené výstupy za sledované období, a to zcela zdarma.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 315- 13312/15,
(uložen úkol číslo 19609).
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí důvěrných informací firmě SODATSW spol. s r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno, IČO:
253 23 989, DIČ: CZ 253 23 989, ve znění přílohy č. RM 315 - 7/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 315 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 ZM 106 (4) - program
IDENTIFIKACE: Dne 26.02.2015 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od
16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 4. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 106 (4): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance Rozpočet města na rok 2015; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
K ROZHODNUTÍ: Schválit program řádného veřejného zasedání
ZM.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 315- 13313/15,
(uložen úkol číslo 19610).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 106 (4): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance - Rozpočet města na rok 2015; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 315 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Doplnění nového člena do komise pro cestovní ruch
IDENTIFIKACE: Místostarosta Ing. Michal Beseda, MBA, navrhl doplnit p. Ondřeje Daňka, DiS., do komise pro cestovní
ruch.
K ROZHODNUTÍ: Schválit členství p. Ondřeje Daňka, DiS., v komisi pro cestovní ruch.
ODŮVODNĚNÍ:
Navrhovaný člen byl kontaktován a s návrhem (členstvím) souhlasí.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA,
místostarosta - Město
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 315- 13314/15
RM jmenuje novým členem komise pro cestovní ruch: p. Ondřeje Daňka, DiS. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Plánovaná oslava Dnů Duszniki-Zdrój v našem partnerském městě
IDENTIFIKACE: Město Nové Město nad Metují obdrželo pozvánku na oslavu Dnů Duszniki-Zdrój ve dnech 01.05. 03.05.2015. Akce se koná ve spolupráci se všemi partnerskými městy města Duszniki-Zdrój na dušnickém náměstí. Během
oslav by měla probíhat vystoupení různých hudebních a tanečních útvarů, měla by se zde prezentovat jednotlivá partnerská
města např. formou informačního stánku, prodejem regionálních a kulinářských produktů, ukázkou ručních prací atd.
Organizaci účasti našeho města na této akci převzalo naše IC pod vedením paní Petry Kuřátkové.
K ROZHODNUTÍ: Vzít
na vědomí účast zástupců našeho města na oslavách v partnerském městě Duszniki-Zdrój.
PROJEDNÁNÍ: Bližší
komentář podal ST - mj. i o návštěvě nového starosty Duszniki Zdrój.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA,
místostarosta - Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 315- 13315/15
RM bere na vědomí účast našeho města na oslavách v partnerském městě Duszniki-Zdrój ve dnech 01.05. - 03.05.2015.
RM 315 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.8 Splatný úkol č. 19492 z PVO 199-11312/15 - podnět ST - chemické WC do Vrchovin
IDENTIFIKACE: V rámci úkolu z PVO byly navrženy varianty řešení - 1/ pronájem WC v měsících duben - říjen 2015 (31
týdnů) + servis 1x měsíčně 13.128 Kč vč. DPH. 2/ nákup WC 41.000 Kč vč. DPH + servis 1x měsíčně 1.000 Kč. Další
náklady - zpevněné místo pro instalaci WC (musí být dostupné pro vůz provádějící vysátí a další servis). Podrobnosti viz
příloha č. RM 315 - 7/8.
K ROZHODNUTÍ: Schválit variantu 1.
ODŮVODNĚNÍ: Hrazeno bude z příslušného paragrafu
na údržbu a provoz dětských hřišť.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - přednesl navržené znění usnesení - navrhuje schválit umístění
chemického WC dle varianty č. 1. ST - přikláněl by se k pronájmu chemického WC. Poté odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ:
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 315- 13316/15,
(uložen úkol číslo 19611).
RM schvaluje řešení umístění chemického WC na hřiště ve Vrchovinách dle varianty č. 1, tj. pronájem WC v měsících
duben - říjen 2015 (31 týdnů) + servis 1x měsíčně, vše za navrženou cenu 13.128 Kč vč. DPH.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 1.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Směrnice č. 1/2015 o provádění finanční kontroly
IDENTIFIKACE: Interní auditor, pan Ing. Vratislav Fröde, předkládá RM ke schválení nové směrnice upravující finanční
kontrolu. Směrnice č. 1/2015 o provádění finanční kontroly včetně příloh - viz příloha č. RM 315 - 7/9.
K ROZHODNUTÍ:
Ne/schválit Směrnici č. 1/2015 o provádění finanční kontroly a její přílohy.
ODŮVODNĚNÍ: Aktualizace paragrafů v
souvislosti se změnami zákonů, doplnění o úkony předcházející kontrole, převzetí protokolu bez nutnosti seznámit s jeho
obsahem kontrolovaný subjekt, změny v předkládání plánu kontrol a zprávy o provedených kontrolách, aktualizace vedení
města podepisujícího směrnici vč. příslušných příloh.
PROJEDNÁNÍ: Mgr. Černý - požádal o bližší informativní komentář reagoval TAJ - poté odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 315- 13317/15
RM schvaluje Směrnici č. 1/2015 o provádění finanční kontroly včetně jejích příloh, ve znění přílohy č. 315 - 7/9.
RM 315 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Podnět radního Ing. Prouzy ve věci pracovní skupiny pro rozvoj podnikání
IDENTIFIKACE: Ing. Prouza - máme jmenovanou pracovní skupinu pro rozvoj podnikání - bylo by dobré ji co nejdříve svolat,
protože záležitosti např. ve věci Kvasin jsou schváleny + v pohybu a je třeba na to nějak reagovat.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Martin Prouza, radní - Rada města
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 315- 13318/15,
(uložen úkol číslo 19612).
RM ukládá MST svolat jednání pracovní skupiny pro rozvoj podnikání za účelem projednání záležitostí a možností
souvisejících s chystaným rozšířením průmyslové zóny Solnice - Kvasiny.
RM 315 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 28.2.2015
Hlasy Pro: 7. 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 315:

19:28

Příští porada bude: RM 316, 2.3.2015, 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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