Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 348
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 348 (ve volebním období 42. zasedání) ze dne: 23.5.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 348 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
místostarosta (Město)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
15:40
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
16:11
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:10
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
17:10

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

Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová
2
David Rek, DiS.

právnička města
vedoucí SL

Částečná
Částečná

13:17
14:13

13:19
15:25

Záznam a ověření zápisu RM 348 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 348
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 348 (ve volebním období 42. zasedání) ze dne: 23.5.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
2 Koncepce městských lesů
3 Možnosti navýšení počtu obyvatel města
4 Významné investice v příštích letech
5 Různé

13:00
14:05
14:45
15:30
13:05

ST
SL
MST
MST

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 348 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová
2
David Rek, DiS.

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
místostarosta (Město)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
15:40
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
16:11
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:10
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
17:10
právnička města
vedoucí SL

13:17
14:13

13:19
15:25

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 348 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 347) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 347 ze dne 9.5.2016 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 348
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 265- 11318/13

Věc : Zápis z jednání k dokumentaci ke stavebnímu povolení – Nové Město nad Metují –
chodník a stezka v ul. Náchodská

17 476 Vznik úkolu: 2.4.2013

Termín :

6.6.2016

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí zápis z jednání s obyvateli a firmami z ul. Náchodská k PD - Nové Město
nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská a ukládá OMM projednat připomínky týkající se
této PD se zpracovatelem, a pokud budou tyto připomínky smysluplné a projednatelné, tak je
začít projednávat tak, aby mohly být při samotné stavbě zrealizovány. O projednaných
připomínkách bude OMM průběžně informovat RM.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: schválen nový termín: 6.6.2016 z důvodu: Měřič je namontován. Realizace vodorovného
dopravního značení v plastu bude provedena v 20. kalendářním týdnu roku 2016..

RM 293- 12436/14

Věc : Prodej pozemků z majetku města (přesun z RM 292 - 2/6)

18 603 Vznik úkolu: 28.4.2014

Termín :

12.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. p. č. 661/6 o
výměře cca 80 m2, část p. p. č. 668/1 o výměře cca 50 m2 a č. 2353 o výměře 28 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, vedené na listu vlastnictví č. 10 001 pro obec a k. ú.
Nové Město nad Metují, a to vzhledem k vyjádření OŽP o zachování řady smrků ve 2 variantách,
a připravit návrh smlouvy, která by zajišťovala vymahatelnost zastavění pozemku vhodnou
stavbou.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 329- 13938/15

Věc : Systém parkování ve městě - zpoplatnění parkování

20 228 Vznik úkolu: 14.9.2015

Termín :

OMM Odbor majetku města,
23.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

23.5.2016

Garant :

MST

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

Usnesení:

RM bere na vědomí předložené materiály ke zpoplatněnému parkování. RM ukládá OMM do
návrhu nařízení o placeném stání na místních komunikacích ve městě Nové Město nad Metují
zapracovat projednané změny a postupovat v dalších krocích dle upravené přílohy č. RM 329 5/1 „Harmonogram k zavedení placeného parkování na Husově náměstí a ul. Komenského“. RM
ukládá OMM o dalším vývoji informovat na jednání RM dne 26.10.2015.

Plnění:

Do RM 349 + ZM v červnu bude předloženo na vědomí Nařízení města týkající se zpoplatnění
parkovacích míst. Po ZM bude nařízení předloženo do RM ke schválení. Probíhá VŘ na
dodavatele parkovacích automatů, tak aby mohly být v srpnu 2016 osazeny.

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

STIS
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Tisk: 26.5.2016

RM 342- 14493/16

Věc : VŘ - "Příjezdová komunikace - zámková dlažba"

20 906 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Příjezdová komunikace - zámková dlažba“ z
důvodu, že v zadávací dokumentaci došlo k chybě ve výkazu výměr (výkaz výměr neodpovídá
skladbě vzorového řezu komunikace). RM ukládá OSN přepracovat Zadávací dokumentaci na
tuto akci a zadávací řízení opakovat.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14541/16

Věc : Podnět ST z e-mailu ve věci úpravy květinových hodin na náměstí Republiky

20 982 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
23.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

23.5.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM zamítá žádost Ing. Libora Hovorky o umožnění vložení textu do květinových hodin na
náměstí Republiky a ukládá TS zajistit doplnění loga města Nové Město nad Metují do květinové
výzdoby hodin na náměstí Republiky.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14580/16

Věc : Zápis č. 4 ze zasedání MIA parlamentu - kuřáci před "ZŠ Malecí"

20 998 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM se seznámila se zápisem č. 4 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 03.02.2016 ve znění
přílohy č. RM 343 - 5/25 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá OŠKS svolat schůzku
zainteresovaných osob k řešení problematiky kuřáků před Základní školou Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod.

Plnění:

Splněno, schůzka se uskutečnila dne 08.04.2016 - byl dohodnut intenzivnější dohled MP a dále
preventivní působení na studenty střední školy.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 345- 14679/16

Věc : Financování Novoměstské filharmonie

21 073 Vznik úkolu: 11.4.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OŠKS svolat schůzku zainteresovaných osob k projednání možností financování
Novoměstské filharmonie a o výsledku jednání informovat RM.

Plnění:

Splněno. Konalo se několik schůzek s ředitelem školy, předsedkyní Rady rodičů při ZUŠ,
vedoucím OF a OŠKS. Novoměstská filharmonie bude financována z více zdrojů - prostředky
Rady rodičů, rezervní fond školy, sponzorské dary, vlastní podíl členů. (Změna z jednání oproti
tisku pozvánky).

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

STIS
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Tisk: 26.5.2016

RM 345- 14681/16

Věc : Vyřazení majetku

21 075 Vznik úkolu: 11.4.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
23.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

15.5.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje způsob likvidace majetku v "ZŠ Malecí", majetku města a převodu z majetku města
na ZUŠ Bedřicha Smetany formou svěřeného majetku, ve znění přílohy č. RM 345 - 6/3.

Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14696/16

Věc : Pacht pozemků k zemědělským účelům - pole

21 090 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM uzavřít ode dne 01.05.2016 se zájemcem Ing. Jiřím Macháněm, IČO: 168 03
922, bytem: Přibyslav 43, 549 01 Nové Město nad Metují, pachtovní smlouvu o zemědělském
pachtu na tyto pozemky: p. p. č. 349/5 o výměře 3327 m2, druh pozemku orná půda, k. ú.
Vrchoviny; části p. p. č. 408 o výměře 5899 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny; části
p. p. č. 412/6 o výměře 847 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny; p. p. č. 890/1 o
výměře 250 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny; p. p. č. 907/4 o výměře 3829 m2,
druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny a p. p. č. 2060/1 o výměře 188 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují; zapsaných na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a Nové Město nad Metují a obec Nové Město nad Metují,
a to za navržené pachtovné ve výši 0,30 Kč/m2, tj. 4.302 Kč za kalendářní rok a za těchto
podmínek: 1) na pozemcích p. p. č. 408 a 412/6 v k. ú. Vrchoviny bude ponechán zatravněný
pás mezi polem a vysázenými stromy v šíři 2 m; 2) pachtýř ke dni skončení pachtu provede na
své náklady vyklizení, obnovu a zaměření pozemků s druhem pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, nedohodnou-li se obě strany při skončení pachtu jinak; 3) zatížení
pozemků p. p. č. 349/5 a 907/4 v k. ú. Vrchoviny věcným břemenem v rozsahu dle
geometrického plánu GP 278-186/2001 z důvodu vstupu na pozemky a provádění příp. údržby
umístěného vysokotlakého plynovodu (pachtýř obdrží kopii ujednání o věcném břemeni vč. GP) s
tím, že stávající smlouva o nájmu s Ing. Jiřím Macháněm bude ukončena dohodou.

Plnění:

Splněno.

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

RM 346- 14716/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"

21 103 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod na Jarní koncert Novoměstské filharmonie,
který se uskuteční v neděli 15.05.2016 od 18:00 hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS
zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu 14.05.2016 do 8:30 hodin a
úklid a odvoz pódia v pondělí 16.05.2016.

Plnění:

Splněno - akce se uskutečnila.

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

STIS
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Tisk: 26.5.2016

RM 346- 14717/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - HALLA, a.s.

21 104 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zapůjčením a postavením krytého pódia v areálu společnosti HALLA, a.s., na
Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 21.05.2016 a se zapůjčením 10 ks pivních
setů a 4 ks odpadkových košů, a to za režijní cenu 10.000 Kč. RM ukládá TS zajistit postavení a
následný úklid krytého pódia.

Plnění:

Splněno - akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14722/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - Gymnázium Jaroměř

21 108 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zapůjčením 10 ks nízkého pódia Gymnáziu Jaroslava Žáka Jaroměř na akci
"Školní majáles", která se uskuteční v pátek 13.05.2016 v Jaroměři, a to za podmínky, že si
pořadatel zajistí dopravu a pódium vrátí v sobotu 14.05.2016 do 8:00 hodin do sokolovny v
Novém Městě nad Metují.

Plnění:

Splněno - akce se uskutečnila.

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

RM 347- 14744/16

Věc : Sdělení ve věci parkování na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují

21 167 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí sdělení pí Z.. Z. st. a pí Z. Z. ml. ze dne 25.04.2016 a odpověď vedoucího
OMM na toto sdělení ze dne 2.5.2016. RM ukládá OMM připravit ve spolupráci s PRAV odpověď
p. J. M. na dopis ze dne 03.05.2016. RM ukládá TAJ připravit ve spolupráci s PRAV odpověď na
dopis Z. ze dne 05.05.2016 adresovaný TAJ. Obě strany budou zároveň upozorněny, že v
případě, že uzavřená dohoda ze dne 25.10.2010 upravující parkování na pozemku p. p. č. 2288
v k. ú. Nové Město nad Metují nebude oběma stranami respektována, město zahájí kroky
vedoucí k umístění dopravní značky zakazující stání na tomto pozemku. Oba dopisy budou emailem zaslány radním na vědomí.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14745/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města

21 168 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

10.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM revokuje svoje usnesení č. RM 332-14066/15 ze dne 26.10.2015, kterým souhlasila s
uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují se zájemcem
p. J. M., viz příloha - usnesení RM 332, a to z důvodu nesouhlasu zájemce, p. J. M., s uzavřením
smlouvy o nájmu pozemku v souladu s Pravidly užívání věcného břemene ze dne 09.03.2016,
která byla sepsána na základě vzájemné dohody mezi oprávněným a povinnými.

Plnění:

Splněno.

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

STIS

Stránka 6 z 20

Tisk: 26.5.2016

RM 347- 14748/16

Věc : Ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Krčín

21 171 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM uzavřít s nájemcem p. K. B. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku, ve
znění přílohy č. RM 347 - 2/12, p. p. č. 249/2, o výměře 820 m2 v k. ú. Krčín ke dni 15.05.2016 s
tím, že podmínkou ukončení je úplné odstranění zbytků uložené vegetace z pozemku p. p. č.
233/1 v k. ú. Krčín ke dni ukončení nájmu. RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr města
poskytnout jako výpůjčku pozemek p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2, druh pozemku trvalý travní
porost a pozemek p. p. č. 233/1 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v
k. ú. Krčín, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují, a to za účelem sekání trávy - dle předloženého návrhu na
zveřejnění záměru města.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14749/16

Věc : Pronájem části pozemku z majetku města pro parkování vozidla

21 172 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMP uzavřít s p. P. N., ode dne 16.05.2016 smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č.
562/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Spy, v majetku města, vedeného u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV
10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, na dobu 2 let za účelem parkování osobního
vozidla a za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok s podmínkami, že plocha pro parkování bude
vysypána štěrkem, po ukončení nájmu bude pozemek uveden do původního stavu (doplnění
zeminy a osetí travou) a nájemce zajistí, aby zaparkované vozidlo neomezovalo průjezd k domu
a za podmínky, že ke zveřejněnému záměru nebudou podány námitky, jiná vyjádření či
připomínky.

Plnění:

Splněno.

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

RM 347- 14750/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města k podnikání

21 173 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30
dnů, záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok, a to nejvhodnější nabídce s tím, že
zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2/rok a příp.
požadovanou výměru.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 26.5.2016

RM 347- 14751/16

Věc : Výpůjčka pozemku - turistická základna na Rezku

21 174 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

Garant :

23.5.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve smlouvě o výpůjčce pozemku, uzavřené dne
21.06.2010 na pozemek p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, dobu trvání výpůjčky ode dne 21.06.2016 na dobu trvání do dne 21.06.2017 na
základě žádosti vypůjčitele, a to dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14752/16

Věc : Zápis ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj

21 175 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
23.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Garant :

23.5.2016

MST

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

Usnesení:

RM se seznámila se zápisem ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 18. dubna
2016 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 347 - 3/1 a ukládá MST využít jej při
přípravě příští KRM - bodu „Zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem ve městě“.

Plnění:

Splněno - předloženo do RM 348.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14767/16

Věc : Žádost o výpůjčku objektu č. p. 22 - pořádání akce

21 188 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Int: OSN/446

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s dočasnou výpůjčkou objektu čp. 22 "Stará škola" a přilehlého pozemku st.p.č.13,
Spolku Krčín, IČ: 04649273, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují pro pořádání veřejné
kulturní akce "Dobrý den sousedé", kde bude prezentována činnost spolku, spojená s výstavou
dobových fotografií Krčína, obrazů Skupiny neprofesionálních výtvarníků a prezentací
regionálních řemeslných výrobků. Kulturní akce se bude konat 28.05.2016 od 10:00 hod. do
17:00 hod. RM souhlasí s konáním akce a výpůjčkou nemovitostí pouze za předpokladu
dodržení podmínek uvedených v souhlasu viz přílohy RM 347 - 4/2.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14768/16

Věc : Změna a doplněk č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: 03/2008/NB, č. p. 415

21 189 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Int: OSN/447

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Změnu a doplněk č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: 03/2008/NB
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Centrem Najáda s.r.o., IČO:
27530434, který řeší zvýšení záloh za dodávku studené vody ve znění přílohy č. RM 347 - 4/3.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 26.5.2016

RM 347- 14769/16

Věc : VŘ - "Rekonstrukce - topný systém, 2x byt"

21 190 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Int: OSN /448

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce - topný systém, 2x
byt“ firmě Instalatérství Hlávko s.r.o., Nahořany 81, IČO: 27554309, za nabídkovou cenu 229.908
Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Instalatérství Hlávko s.r.o., Nahořany 81, IČO: 27554309, ve znění přílohy č. RM 347 - 4/4
a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14770/16

Věc : Ukončení nájmu bytu v objektu DPS

21 191 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Int: OSN/449

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s ukončením nájemních smluv u bytových jednotek v objektu Domu s
pečovatelskou službou (DPS), č. p. 1145, ul. Český bratří bez výpovědní lhůty 3 měsíce, a to v
případech akutního zhoršení zdravotního stavu nájemce a nutnosti zajištění 24 hodinové péče.
Jako podklad k takovému ukončení smlouvy RM ukládá OSN doložit vyjádření sociální
pracovnice MSSS OÁZA.

Plnění:

Splněno. OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14771/16

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města k 30.04.2016

21 192 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Int: OSN/450

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.04.2016 ve znění přílohy
č. RM 347 - 4/6.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14772/16

Věc : Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 30.04.2016

21 193 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Int: OSN/451

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.04.2016 ve
znění přílohy č. RM 347 - 4/7.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14776/16

Věc : Žádost o zapůjčení stánků

21 197 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

23.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
23.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zapůjčením 3 kusů stánků MUDR. M. M. na Farní den, který se koná v neděli
22.05.2016.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 26.5.2016

RM 347- 14787/16

Věc : Ze ZM 113 - 7/8 - Ing. Jan Neumann - bezpečnost ve městě

21 202 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

MP Městská policie,
23.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

23.5.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá ST zajištění trvale zvýšeného dohledu MP na závadové osoby při jejich výskytu v
jednotlivých lokalitách ve městě.

Plnění:

Splněno - všichni strážníci instruováni na nutnost maximálního dohledu, při výskytu závadové
osoby v jednotlivých lokalitách ve městě.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14788/16

Věc : Konzultace s "Petičním výborem" - informace MST

21 203 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
23.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

17.5.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM byla seznámena s pokračování plnění úkolů ze strany ST a MST souvisejících s komunikací
se zástupci "Petičního výboru" nad materiálem předloženým z ŘSD ČR, který se týká hledání
řešení tranzitní dopravy ve městě.

Plnění:

Splněno. Uskutečnila se 2. konzultační schůzka se zástupci "Petičního výrobu", ST obdržel
připomínky výboru k Technické a vyhledávací studii, které byly "Petičním výborem" v kopii
zaslány i ŘSD, MD a KÚ KHK.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 348 - 23.5.2016

Čl 1

Kontrola úkolů

13:00

ST

Čl 2

Koncepce městských lesů

14:05

SL

2.1 Koncepce městských lesů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 2/1 - Flash Příloha: RM 348 - 2/1 - Flash

Koncepční diskuse radních k problematice městských lesů, novému desetiletému lesnímu hospodářskému plánu,
udržení stávajícího konceptu využití městských lesů a související financování.
K rozhodnutí:
Projednat stávající stav, plány do budoucna a buď potvrdit dosavadní nebo stanovit nový či upravený koncepční
přístup města k dané problematice do budoucna.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: David Rek, DiS. vedoucí odboru Správa městských lesů

Vedoucí SL, p. Rek - podrobně prezentoval svou Koncepci a strategii Správy lesů města Nové Město nad Metují pro
nadcházející období. Podrobně se věnoval jednotlivým částem lesního hospodářského plánu (LHP) a rovněž i
rozšířené rekreační funkci městských lesů. Během prezentace byly zodpovězeny dotazy radních. Byly projednány
všechny aspekty správy městských lesů, otázky pěstební i těžební činnosti, ekonomika a budoucí postupy.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 348- 14789/16
RM vzala na vědomí informace ke koncepci městských lesů přednesené vedoucím Odboru správy městských lesů p.
Davidem Rekem, DiS. RM souhlasí s postupy, které vyplývají z desetiletého lesního hospodářského plánu (LHP) a rovněž
souhlasí se zachováním rozšířené rekreační funkce městských lesů v dalším období.
RM 348 Souhlasí.

Čl 3

Možnosti navýšení počtu obyvatel města

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

14:45

MST

3.1 Možnosti navýšení počtu obyvatel města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 3/1 - Flash Příloha: RM 348 - 3/1 - Flash

Koncepční diskuse radních k problematice možnosti navýšení počtu obyvatel města respektive zastavení jeho
poklesu. Podklady v přílohách č. RM 348 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat návrhy a možnosti, jak by město mohlo pozitivně a koncepčně čelit poklesu počtu obyvatel města v
posledních deseti letech.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Po podrobné diskusi nad vývojem počtu obyvatel a nad důvody, které vedou k trvalému poklesu jejich počtu ve městě,
se radní shodli v tom, že Nové Město nad Metují je dobrá adresa i dobré místo po život, a proto bude zacílena
kampaň dvěma směry. Za prvé - přesvědčit občany, kteří zde bydlí, ale mají trvalé bydliště jinde, aby si ho přihlásili do
našeho města. Za druhé - zamyslet se nad možnostmi, jak a čím přilákat do města nové obyvatele odjinud.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 348- 14790/16,
(uložen úkol číslo 21240).
RM projednala návrhy a možnosti, jak by město mohlo reagovat a koncepčně čelit trvalému poklesu počtu obyvatel města.
RM ukládá MST připravit ve spolupráci s odbornými útvary města kampaň, v jejímž rámci dojde k apelu na stávající obyvatele
bydlící ve městě a mající trvalé bydliště jinde, aby se přehlásili k trvalému pobytu v Novém Městě nad Metují. RM zároveň
ukládá MST zpracovat přehled možností, jak do města přilákat další nové obyvatele.
RM 348 Ukládá.
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Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 348 - 23.5.2016

Významné investice v příštích letech

15:30

MST

4.1 Významné investice v příštích letech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 4/1 - Flash Příloha: RM 348 - 4/1 - Flash

Koncepční diskuse radních k problematice významných investic ve městě v příštích letech a k jejich realizaci a
financování s přihlédnutím k prioritám Strategického plánu a volebním programům. Podklady v přílohách č. RM 348 4/1.
K rozhodnutí:
Projednat výchozí možnosti, investiční priority dle Strategického plánu, časový plán realizace, dotační možnosti a
procesy jejich financování v období do roku 2020.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

V obsáhlé analytické diskusi se radní shodli v tom, že je třeba dát jasný signál o investičních prioritách města, a to
nejméně do roku 2020 s tím, že přednost by měly mít především akce s vysokou mírou veřejné prospěšnosti, s
pozitivním dopadem na co největší část občanů města. Je také nutno vycházet ze strategického rozvojového plánu
města a zároveň rozhodovat v kontextu návazných finančních možností města. K dalšímu postupu bude zpracována
tabulka se souhrnem nejdůležitějších investic, kterou radní obdrží e-mailem od MST a po vyplnění ji zašlou zpět tak,
aby na příští RM mohla diskuse pokračovat. Výstupem by pak měly být podklady pro seminář zastupitelů, na kterém
by byly prezentovány návrhy a doporučení RM. Na to by pak mohlo být navázáno už konkrétními návrhy k rozhodnutí
na veřejném zasedání ZM.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 348- 14791/16,
(uložen úkol číslo 21241).
RM projednala stávající investiční priority města a související finanční aspekty a možnosti, které město má pro jejich budoucí
realizaci v období do roku 2020. RM ukládá MST zpracovat a zaslat e-mailem radním tabulku s výčtem diskutovaných
významných investic, které by bylo vhodné a možné realizovat v příštích letech.
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Různé

13:05

5.1 Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/1 - Flash Příloha: RM 348 - 5/1 - Flash

Pan L. P. za účasti paní R. S. má s městem Nové Město nad Metují uzavřenou Smlouvu o podmínkách provedení
stavby ze dne 20.02.2014 (viz příloha č. RM 348 - 5/1) ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.10.2014 a dodatku č. 2 ze dne
06.05.2015, podle které má dokončit stavbu RD na pozemcích p. p. č. 686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město nad
Metují v Březinkách do dne 31.05.2016. Dne 10.05.2016 oba požádali o prodloužení termínu do dne 31.12.2016,
ideálně do dne 31.05.2017 z důvodů uvedených v jejich žádosti, viz příloha č. RM 348 - 5/1 (žádost). V příloze je také
dopis OMP ze dne 01.02.2016, na který žadatel písemně nereagoval. Ústně v dubnu 2016 přislíbil, že požádá včas
město o prodloužení termínu k dokončení stavby. Příloha: návrh dodatku č. 3 + předkládací návrh (PN).
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s prodloužením termínu k dokončení stavby.
Odůvodnění:
OF: Souhlasí s prodloužením do dne 31.12.2016. OMM: Navrhuje vyhovět do dne 31.05.2017. OVRR: Na předmětný
RD bylo v 08/2011 pro paní S. vydané společné územní a stavební povolení. V 02/2014 byl vydán souhlas se změnou
vlastníka pro p. P. a souhlas se změnou dokončení stavby do dne 31.12.2014. Jelikož je lhůta překročena, vyzve
stavební úřad stavebníka, aby s tím něco dělal.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse přítomných - bylo připomenuto minulé usnesení RM v této věci z roku 2015, kde RM konstatovala, že
schvaluje poslední Dodatek ke smlouvě o podmínkách provedení stavby a tím i poslední prodloužení termínu
dokončení stavby, a to do termínu 31.05.2015. Bylo připomenuto, že celá záležitost se fakticky táhne od roku 2010.
Již v únoru 2016 bylo stavebníkovi zasláno upozornění, že v případě nedokončení mu hrozí smluvní pokuta ve výši
300 tis. Kč. Ten až v květnu 2016 reagoval svou další žádostí o prodloužení termínu. Po diskusi se radní shodli v tom,
že již další prodloužení povoleno nebude a bude dále postupováno dle smlouvy a jejich dodatků.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 348- 14792/16,
(uložen úkol číslo 21242).
RM neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 o prodloužení termínu k dokončení stavby na pozemcích p. p. č. 686/38 a p. p. č.
686/39 v k. ú. Nové Město nad Metují v Březinkách do dne 31.05.2017. RM ukládá OMM dále postupovat dle ustanovení
platné smlouvy a uzavřených dodatků č. 1 a č. 2.
RM 348 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

5.2 Ulice Kasárenská a T. G. Masaryka - přeložení nadzemního vedení ČEZ Distribuce, a.s. - odpuštění
nájemného za provedení překopů
Identifikace:
Ode dne 30.05.2016 se začne realizovat v ul. Kasárenská a následně v ul. T. G. Masaryka přeložení nadzemního
vedení ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZ) pod zem. Tato akce bude realizována firmou ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. Na
základě sazeb za provádění překopů / protlaků na pozemcích ve vlastnictví města musí nájemce za provádění
překopů platit nájem dotčených pozemků. V tomto případě se jedná o chodník, za který by měla být uhrazena částka
ve výši 24 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se město bude připojovat s položením městského rozhlasu (MR) v těchto
ulicích a zároveň v ul. Kasárenská se bude přikládat kabel pro realizaci VO, která je v této ulici plánována na tento
rok, zažádala realizační firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. o odpuštění nájemného za provedení překopů / protlaků.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s odpuštěním nájemného za provádění překopů v ul. Kasárenská a T. G. Masaryka na realizaci stavby:
přeložení nadzemního vedení ČEZ pod zem.
Odůvodnění:
Realizace přeložení nadzemního vedení ČEZ pod zem je z důvodu umístění v intravilánu pro město prospěšnou
stavbou a možnost provedení propojení plánovaného vedení VO v ul. Kasárenská s VO v ul. T. G. Masaryka bude
prospěšné v případě možného výpadku proudu. Vzhledem k tomu, že město využije překop k uložení městského
rozhlasu (MR) navíc dojde k ušetření finančních nákladů za výkopové práce, které by musely být při samostatné
realizaci provedeny.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 348- 14793/16
RM souhlasí s odpuštěním nájemného za provádění překopů / protlaků v ul. Kasárenská a T. G. Masaryka na realizaci
stavby: přeložení nadzemního vedení ČEZ pod zem.
RM 348 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 348 - 23.5.2016

5.3 Závěrečný účet 2015
Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/3 - Flash Příloha: RM 348 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Byl proveden povinný audit a je třeba projednat a schválit závěrečný účet města za rok 2015. Závěrečný účet bude
projednán Finančním výborem.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválení závěrečného účtu.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se údaje o ročním hospodaření
obce zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o přezkoumání hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 7 969,29 tis. Kč. Přebytek bude použit jako
zdroj financování rozpočtu v roce 2016. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme územní
samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám,
které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu. Zpráva o výsledcích přezkoumání
hospodaření města za rok 2015 konstatuje, že při přezkoumání hospodaření územního celku města Nové Město nad
Metují za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 348- 14794/16,
(uložen úkol číslo 21243).
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2015, a to bez výhrad.
RM 348 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o dotaci a smlouva o spolupráci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/4 - Flash Příloha: RM 348 - 5/4 - Flash

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, Němcové 2020, Náchod, předkládá žádost o dotaci na realizaci projektu
Festival zážitků. Jedná se podíl na finanční spoluúčast na realizaci projektu zaměřeného na zážitkový cestovní ruch
realizovaný společností Branka o.p.s., Náchod. Do projektu se přihlásily subjekty v regionu Kladského pomezí vč.
polských partnerů a bude žádáno o poskytnutí dotace v rámci programu EU Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Celkové výdaje projektu jsou rozpočtovány ve výši 240 tis. EUR a projekt by měl být realizován v letech 2017 - 2019 s
tím, že v Novém Městě nad Metují by se uskutečnila v roce 2017 v areálu zámku akce Dušan Jurkovič, která by byla
zaměřena na představení osobnosti tohoto architekta. Předfinancování by mělo být kryto úvěrem a příspěvky od
partnerů projektu. Vyúčtování akce by bylo poskytnuto až po ukončení realizace celého projektu. Dotace 60 tis. Kč
představuje pouze podíl na uznatelných nákladech projektu. Na související neuznatelné náklady projektu (úroky z
úvěru, bankovní poplatky, kurzové rozdíly, výdaje na právní a poradenské služby, administrativní a cestovní výdaje
apod.) by Svaz cestovního ruchu žádal další samostatnou žádostí. V souvislost se žádostí je dále předkládána
Smlouva o spolupráci se společností Branka o.p.s. Náchod, která bude jednou z příloh k podání žádosti o dotaci z
programu Interreg. Smlouva byla projednána s PRAV.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu o spolupráci a doporučit poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Požadovaná částka dotace je již pod položkou Spoluúčast na financování projektů Branka zahrnuta do schváleného
rozpočtu města.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní zabývali otázkou konkrétních přínosů požadované podpory pro město. MST - jde o tříletý projekt
směřovaný k oživení regionu v rámci nových kulturních a jiných akcí. Celkem by mělo jít o 21 akcí a jedna akce by se
měla uskutečnit i v našem městě. Jde o projekt, kde je žádáno o dotaci.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 348- 14795/16,
(uložen úkol číslo 21244).
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při Projektu Festival zážitků v regionu Kladské pomezí mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/4, a pověřuje
ST jejím podpisem. RM doporučuje ZM schválit dotaci ve výši 60 tis. Kč pro Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí,
Němcové 2020, Náchod, na projekt Festival zážitků realizovaný v letech 2017 - 2019 a ukládá OF zpracovat návrh smlouvy o
poskytnutí dotace.
RM 348 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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RM 348 - 23.5.2016

5.5 Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "MŠ Na Františku"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předkládá OŠKS
návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), pí Marie
Petruželková (za zřizovatele), Bc. Iveta Lukešová (za KÚ KHK), Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. (za ČŠI), Mgr.
Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), pí Alena Němcová. Náhradníci: Ing.
Michal Beseda, MBA, Ing. Martin Prouza (za zřizovatele), pí Iveta Habrová (odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství), pí Irena Černá (za pedagogické pracovníky školy).
K rozhodnutí:
Jmenovat členy konkurzní komise.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 348- 14796/16
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise),
pí Marie Petruželková (za zřizovatele), Bc. Iveta Lukešová (za KÚ Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc. Miluše Urbanová,
Ph.D. (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), pí
Alena Němcová (za pedagogické pracovníky školy). Náhradníci: Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Martin Prouza (za
zřizovatele), pí Iveta Habrová (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), pí Irena Černá (za
pedagogické pracovníky školy). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou
tajemnicí konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město
nad Metují, Na Františku 845.
RM 348 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 VŘ - Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují/ 4. etapa
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/6 - Flash Příloha: RM 348 - 5/6 - Flash

Dne 09.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, dne 11.05.2016 se konalo první jednání Komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavba chodníku při mostu ČD, Vrchoviny“ a dne 18.05.2016 se konalo
druhé jednání. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Bylo podáno 6 nabídek. Po prvním jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek byli 3 uchazeči vyzváni k
doplnění chybějících dokladů. Jeden uchazeč byl ze zadávacího řízení vyřazen z důvodu, že po vyžádání nedoložil
chybějící doklady: seznam referenčních prací obdobného charakteru, osvědčení potvrzená příslušným zadavatelem a
návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě. Tato akce bude hrazena z org. 1615 - Místní památky (oprava sochy sv.
Jakuba), dodatečně byla schválena v RM oprava pamětní tabule na věži Zázvorka a oprava křížku, na org. 1615
Místní památky zbývá 574 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 348- 14797/16,
(uložen úkol číslo 21245).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje ze
zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují/ 4. etapa“ firmu
Vladimír Silný, č. p. 26, 517 31 Bolehošť. RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech
Svatých v Novém Městě nad Metují/ 4. etapa“ firmě Štefan Kroka, č. p. 251, 549 06 Bohuslavice, za nabídkovou cenu
657.328 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 100 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy (§ 2219) na
org. 1615 Místní památky (§ 3326). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Štefan Kroka, č. p. 251, 549 06 Bohuslavice, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 348 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.7 VŘ - Stavební úpravy chodníku v ulici Malecí, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/7 - Flash Příloha: RM 348 - 5/7 - Flash

Dne 09.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 11.05.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy chodníku v ulici Malecí, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit RO, ne/schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Byly doručeny 3 nabídky. V rozpočtu 2016 je na tuto akci schváleno 150 tis. Kč. Další náklady vznikly na zpracování
PD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 348- 14798/16,
(uložen úkol číslo 21246).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ulici Malecí, Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 172.309,94 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - přesun 35 tis.
Kč z org. 1704 - Chodník ve Vrchovinách u viaduktu (§ 2219) na org.1699 - Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí (§ 2219).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova
404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 348 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 VŘ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují - 1. etapa
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/8 - Flash Příloha: RM 348 - 5/8 - Flash

Dne 16.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 18.05.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují 1. etapa“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Byly doručeny 3 nabídky. Jeden uchazeč byl ze zadávacího řízení vyřazen z důvodu, že po vyžádání nedoložil
chybějící doklady: seznam referenčních prací obdobného charakteru, osvědčení potvrzená příslušným zadavatelem,
ES prohlášení o shodě na navržená svítidla LED, měsíční harmonogram vč. platebního kalendáře a návrh smlouvy o
dílo na CD. Na tuto akci bylo v rozpočtu 2016 schváleno 400 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly otázky k výši částky. OMM - po zpracování PD se ukázalo, že bude částka vyšší, než byl hrubý
odhad.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 348- 14799/16,
(uložen úkol číslo 21247).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje ze
zadávacího řízení na akci „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují - 1. etapa“ firmu
ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice. RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné
osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují - 1. etapa“ firmě ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1,
500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 679.137,43 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - přesun 105 tis. Kč z org. 1670 Kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) Náchod (§ 2321), 100 tis. Kč z org. 1704 - Chodník ve Vrchovinách u viaduktu (§
2219) a 120 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy (§ 2219) na org.1688 - VO a MR ul. Nábřežní - realizace (§ 3631).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině
694/1, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 348 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 348 - 23.5.2016

5.9 VŘ - Příjezdová komunikace OÁZA
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/9 - Flash Příloha: RM 348 - 5/9 - Flash

Dne 09.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 11.05.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Příjezdová komunikace - zámková dlažba“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o položku plánu oprav 2016, na kterou je plánováno 160.000 Kč. Rozdíl mezi vysoutěženou částkou a
plánovanou částkou bude kryt z úspor předchozích akcí, nebo z akcí s nižší prioritou. Smlouva konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 348- 14800/16,
(uložen úkol číslo 21248).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Příjezdová komunikace - zámková dlažba“ firmě green4plan, s.r.o., Vysokov 191, 549 12
Vysokov, IČO: 28857097, za nabídkovou cenu 169.219 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou green4plan, s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097, ve znění přílohy č. RM
348 - 5/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 348 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 VŘ - Zateplení nástaveb, č. p. 467-8
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/10 - Flash Příloha: RM 348 - 5/10 - Flash

Dne 16.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 18.05.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zateplení bytového domu - nástavby“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o položku plánu oprav 2016, na kterou je plánováno 140.000 Kč. Smlouva konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - proč zateplení nástaveb a ne celých objektů - nástavby jsou mladší. OMM - tepelněizolační konstrukce
jsou na nástavbách špatné, ukázalo se to při výměnách oken, do budoucna se samozřejmě počítá i se zateplením
spodní části těchto domů, je to otázka financí a případně i možných dotací. Bohužel, "Zelená úsporám" zde nelze
využít.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 348- 14801/16,
(uložen úkol číslo 21249).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení bytového domu - nástavby“ firmě Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO:
04064739, za nabídkovou cenu 112.932 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/10, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 348 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 348 - 23.5.2016

5.11 VŘ - Nátěry střešních konstrukcí a prvků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/11 - Flash Příloha: RM 348 - 5/11 - Flash

Dne 16.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 18.05.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Nátěr střešních konstrukcí“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o položku plánu oprav 2016, na kterou je plánováno 185.000 Kč. Smlouva konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - upozornila na chybu v textaci usnesení. TAJ - chybu jsme objevili hned po odeslání pozvánky na
RM 348 - usnesení jsme opravili - "...a firmou Jiří Dvořáček, Nerudova 742, 552 03 Česká Skalice, ve znění přílohy č.
RM 348 - 5/11, a pověřuje ST jejím podpisem."
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 348- 14802/16,
(uložen úkol číslo 21250).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Nátěr střešních konstrukcí“ firmě Jiří Dvořáček, Nerudova 742, 552 03 Česká Skalice, IČO:
63589192, za nabídkovou cenu 99.000 Kč (dodavatel není plátce DPH). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Jiří Dvořáček, Nerudova 742, 552 03 Česká Skalice, ve znění přílohy č. RM 348 5/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 348 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Odpuštění nájemného za provádění překopů v ul. Nábřežní - výstavba kanalizace a vodovodu,
přeložení nadzemního vedení ČEZ
Identifikace:
Ode dne 01.06.2016 se začne realizovat v ul. Nábřežní přeložení nadzemního vedení ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZ) pod
zem. Město se připojuje realizací osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR). Ode dne 15.06.2016 bude výstavba
kanalizačního a vodovodního řadu. ZM 113 ze dne 21.04. 2016 usnesením č. ZM 113-7411/16 schválilo společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., půjčku na realizaci. Na základě sazeb pro provádění překopů / protlaků na
pozemcích ve vlastnictví města musí investor za provádění překopů platit nájem dotčených pozemků. Pro realizaci
kanalizace a vodovodu se jedná o částku 31 tis. Kč. Pro realizaci pokládky vedení ČEZ se jedná o částku 10.000 Kč.
Obě společnosti požádaly město o odpuštění nájemného na realizaci výše uvedených staveb.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s odpuštěním nájemného za provádění překopů v ul. Nábřežní a ul. pod Strážnicí na realizaci staveb:
kanalizačního a vodovodního řadu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., přeložky nadzemního vedení
ČEZ.
Odůvodnění:
Realizací kanalizace a vodovodu je stavbou pro město, do investice VaK(u) je rovněž zahrnut nový asfaltový pruh v
šíři dotčeném výkopem. V místech souběhu s vedením ČEZ (80 % trasy VO) budou kabely VO vkládány do výkopů
ČEZ. Město takto ušetří na financování výkopových prací pro VO a MR.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 348- 14803/16
RM souhlasí s odpuštěním nájemného za provádění překopů v ul. Nábřežní a ul. pod Strážnicí na realizaci staveb:
kanalizačního a vodovodního řadu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., přeložky nadzemního vedení ČEZ
Distribuce, a.s.
RM 348 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 348 - 23.5.2016

5.13 Zápis č. 122 Bytové komise ze dne 11.05.2016
Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/13 - Flash Příloha: RM 348 - 5/13 - Flash

Identifikace:
Zápis č. 122 Bytové komise ze dne 11.05.2016.
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. 5. 13 USNESENÍ č. RM 348- 14804/16
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 122 Bytové komise ze dne 11.05.2016, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/13.
RM 348 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Neprodloužení nájemní smlouvy
Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/14 Příloha: RM 348 - 5/14

Identifikace:

Jedná se o neprodloužení nájemní smlouvy na pronájem městského bytu a bytu. Ukončení nájemních smluv je u
bytové jednotky odůvodněno nezaplacením nájemného (2 měsíce) i po několika výzvách a u bytové jednotky
opakovaným porušováním domovního řádu a narušováním mezi sousedských vztahů v domě. Ukončení nájemních
smluv ke dni 31.05.2016. Všem výše jmenovaným bude vzhledem k volným kapacitám městské ubytovny nabídnuta
možnost ubytování v tomto zařízení.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s prodloužením nájemních smluv.
Odůvodnění:
Odůvodnění OSN - viz příloha č. RM 348 - 5/14.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Na dotazy radních byly vysvětleny důvody, proč je doporučeno neprodloužení nájemních smluv.
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 348- 14805/16,
(uložen úkol číslo 21251).
RM nesouhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem městských bytů a bytu. Ukončení nájemních smluv bude
provedeno ke dni 31.05.2016. RM ukládá OSN nabídnout všem výše jmenovaným možnost ubytování v městské ubytovně.
RM 348 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.15 Místo pro přecházení - speciální nasvětlení, ul. TGM, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 348 - 5/15 - Flash Příloha: RM 348 - 5/15 - Flash

Na uvedenou akci bylo provedeno poptávkové řízení. Byla doručena pouze jedna nabídka od firmy ERMO spol. s r.o.,
Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 102.962,35 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že
akce "Rekonstrukce zastávkového zálivu v ul. TGM" bude zahájena v červnu a stejný dodavatel bude dodávat i VO
do ul. Nábřežní, tak ORM doporučuje zadání zakázky schválit.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání akce, ne/schválit SOD, pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na akci "Místo pro přecházení v ul. TGM, stavební úpravy včetně nasvětlení" schváleno 350 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 348- 14806/16,
(uložen úkol číslo 21252).
RM schvaluje zadání realizace akce "Místo pro přecházení - speciální nasvětlení, ul. TGM, Nové Město nad Metují" firmě
ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 102.962,35 tis. Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové,
ve znění přílohy č. RM 348 - 5/15, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 348 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 348 - 23.5.2016

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 348:

17:10

Příští porada bude: RM 349, 6.6.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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