Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 405
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 405 (ve volebním období 99. zasedání) ze dne: 24.09.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 405 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Petr Plšek
12 Ing. Simona Vojnarová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:00
místostarosta (Město)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:28
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
16:00
referent OMP (Odbor majetku města)
13:05
13:15
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:15
14:40
města)

Účast
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 405 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 01.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 405
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 405 (ve volebním období 99. zasedání) ze dne: 24.09.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 405 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Petr Plšek
12 Ing. Simona Vojnarová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:00
místostarosta (Město)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:28
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
radní (Rada města)
13:00
16:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
16:00
referent OMP (Odbor majetku města)
13:05
13:15
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:15
14:40
města)

Účast
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 405 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 404) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 404 ze dne 10.09.2018 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 01.10.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 405
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 285- 12086/14

Věc : Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

18 195 Vznik úkolu: 20.01.2014

Termín : 24.09.2018

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
VojS
09.04.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve
znění přílohy č. RM 285 - 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM
zvát ARCH na jednání týkající se obnovy památek ve městě, zejména pak v Městské památkové
rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k dohledu na citlivý přístup k
dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 07.01.2019 z důvodu: Průběžně plněno.
RM 386- 16617/17

Věc : Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - opravy chyb v RÚIAN

22 781 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel:
Kroupová
09.04.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM ukládá OVRR provést ve spolupráci s tajemnicí Komise názvoslovné opravy chyb v systému
RÚIAN (dílčí upřesnění údajů o počátku a konci ulic a opravy v minulosti vzniklých chyb v
pojmenování), a to ve znění přílohy č. RM 386 - 3/15.
Pokud ZM schválí, OVRR ve spolupráci s tajemnicí komise prověří a podnět na změnu v RUIAN
zašle na ČUZK.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16759/18

Věc : Chodník v ul. Vl. Moravce - Spy

22 886 Vznik úkolu: 12.02.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
21.09.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019 opravu chodníku v části ul. Vl. Moravce,
nástřikem kamennou drtí s asfaltovou emulzí.
ORM uvedenou položku do návrhu rozpočtu 2019 zařadí. Schvalování rozpočtu však proběhne
v listopadu - prosinci.2018.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Příprava rozpočtu probíhá, schvalovací proces
proběhne v listopadu až v prosinci 2018
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Tisk: 01.10.2018

RM 389- 16790/18

Věc : Plán obnovy techniky pro TS na období 2019 - 2023

22 912 Vznik úkolu: 12.02.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 389 - 7/3 Plán obnovy techniky pro Technické služby města
Nové Město nad Metují na období 2019 - 2023 a ukládá TS postupovat ve spolupráci s OF v
duchu tohoto plánu při sestavování návrhů investiční části rozpočtu TS na jednotlivé roky.
Splněno. V rámci schváleného Plánu obnovy techniky pro TS připravuje vedoucí TS ve
spolupráci s OF nákup vysokozdvižné plošiny v roce 2019.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16793/18

Věc : Plán obnovy techniky pro TS na období 2019 - 2023 - dotační tituly

22 914 Vznik úkolu: 12.02.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
19.09.2018 Plnění:

RM ukládá OMM aktivně vyhledávat ve spolupráci s TS dotační možnosti pro zajištění externích
finančních zdrojů na nákup nové techniky pro TS v období 2019 - 2023.
TS a OMM nadále spolupracují na vyhledávání možností dotací na nákup nové techniky pro TS.
V současné době konkrétně na vysokozdvižnou plošinu žádné dotační tituly nejsou vypsané.

Závěr: schválen nový termín: 03.12.2018 z důvodu: Průběžné sledování.
RM 392- 16911/18

Věc : Návrh na umístění pamětní desky legionářům na území Nového Města nad Metují

22 989 Vznik úkolu: 26.03.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM souhlasí s obnovou pamětního kamene ke vzniku ČSR v Jiráskových sadech a s jeho
posunem mimo kořenový systém stávajícího stromu, který je v blízkosti místa, kde se tento
pamětní kámen v současnosti nyní nachází. Pro uctění památky novoměstských legionářů, RM
souhlasí s umístěním schránky se seznamem novoměstských legionářů do tubusu pod tento
kámen. RM souhlasí s vysazením stromu na počest výročí 100 let od vzniku ČSR v blízkosti
obnoveného pamětního kamene, a to v rámci nařízené náhradní výsadby za nebezpečné a
nemocné stromy odstraněné v roce 2017 a stromy vyvrácené při větrné kalamitě v roce 2018.
Probíhá oprava a obnova pamětního kamene v Jiráskových sadech, probíhá příprava jeho
odhalení a na vysazení stromu tak, aby vše bylo připraveno k 28.10.2018.

Závěr: schválen nový termín: 05.11.2018 z důvodu: Probíhá příprava.
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RM 392- 16915/18

Věc : Etapizace realizace akce "Terminál Rychta"

22 993 Vznik úkolu: 26.03.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
29.08.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM bere na vědomí návrh rozdělení realizace akce "Terminál Rychta" do etap, vč. odhadu
finančních nákladů na jednotlivé etapy ve znění přílohy č. RM 392 - 3/10. RM ukládá OMM
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 realizaci etapy č. 1, 3 a 5 dle uvedené přílohy. RM
ukládá PRAV ve spolupráci s OMM odeslat dopis k odvolacímu orgánu (KHK), který vyřizuje
odvolání k územnímu řízení na akci "Autobusový terminál Rychta a parkování v ulici Nerudova" z
důvodu porušení lhůt vyřízení tohoto odvolání dle správního řádu. RM ukládá OMM připravit a
zaslat na příslušný odbor KÚ dopis ST s urgencí vydaní rozhodnutí v rámci odvolacího řízení,
které se týká celého projektu a které již několik měsíců leží na KÚ bez nějaké odezvy, což ve
svém důsledku blokuje jakékoliv kroky vedoucí k realizaci této zásadní investiční akce.
Do rozpočtu na rok 2019 bude zařazena realizace etapy č. 1, 3 a 5 terminálu Rychta dle
usnesení v RM 392.
ORM uvedenou položku do návrhu rozpočtu 2019 zařadí. Schvalování rozpočtu však proběhne
v listopadu - prosinci 2018.
Odvolací řízení na Terminál Rychta je stále na KHK a to již od 26.10.2017. ST pojede nečinnost
v tomto řízení řešit přímo na KHK.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Příprava rozpočtu probíhá, schvalovací proces
proběhne v listopadu až v prosinci 2018.
RM 395- 17063/18

Věc : Chodník do Klopotova - souhrn informací pro možnou realizaci

23 110 Vznik úkolu: 09.05.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
29.08.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.09.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informace o aktuálním stavu a možnostech řešení bezpečného přístupu
chodců do Klopotova. RM ukládá OMM připravit zadání PD jako investiční akci do návrhu
rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2019.
Při přípravě rozpočtu na rok 2019 bude do návrhu zařazeno zpracování PD na chodník do
Klopotova. Rozpočet bude projednáván a schvalován v listopadu až prosinci 2018.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Příprava rozpočtu 2019.

RM 397- 17132/18

Věc : Herní prvek pro dětské hřiště ve Vrchovinách u sportovního areálu

23 162 Vznik úkolu: 04.06.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.09.2018 Plnění:

RM schvaluje dodávku a montáž herního prvku „Řetězová houpačka Hnízdo MINI RH116K“ za
částku 26.182,00 Kč bez DPH, 31.680,22 Kč vč. DPH pro dětské hřiště ve Vrchovinách (hřiště u
sportovního areálu). RM ukládá OMM zajistit potřebné povolení a instalaci herního prvku.
Splněno. Prvek je nainstalován.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 398- 17209/18

Věc : Žádost o zábor veřejného prostranství - Svatováclavské odpoledne 2018

23 209 Vznik úkolu: 18.06.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání akce "Svatováclavského
odpoledne 2018" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ včetně plochy kolem
Mariánského sloupu, a to ode dne 27.09.2018 v 18:00 do dne 28.09.2018 v 19:00 hodin v
obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016. RM ukládá TS zajistit případnou
výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním
odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením
velkého pódia v majetku města, zapůjčením koberce pro taneční vystoupení, stan a stánky v
počtu pěti kusů. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní
pořadatel, tj. Jednota OREL Nové Město nad Metují.
TS vše požadované zajistí, podstatná je součinnost a organizace ze strany pořadatele.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17217/18

Věc : Žádost o koupi části pozemku veřejného prostranství ve Vrchovinách po skončení
nájmu

23 216 Vznik úkolu: 02.07.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
13.08.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 878/1, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Vrchoviny v obci Nové Město nad Metují a vyzývá
žadatele, spolumajitele domu č. p. 56 ve Vrchovinách, k vyklizení požadované části pozemku do
dne 31.07.2018.
Kontrolou dne 10.09.2018 zjištěno, že z pozemku bylo odstraněno pouze oplocení, žadatelé byli
písemně vyzváni k doklizení a zarovnání plochy.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Pozemek není zcela vyklizen.
RM 400- 17231/18

Věc : Místo pro přecházení za čerpací stanice T. G. Masaryka - výsledek předložené
žádosti do programu ŠKODA AUTO

23 230 Vznik úkolu: 02.07.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci na projekt „Místo pro přecházení u
čerpací stanice v ul. T. G. Masaryka do grantového programu ŠKODA AUTO a ukládá OMM
informovat v tomto smyslu ZM.
Informace je předložena do ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 400- 17245/18

Věc : Vybudování velkého výtahu v MSSS Oáza

23 243 Vznik úkolu: 02.07.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OF Odbor finanční - Nositel: Kj
29.08.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

RM ukládá OMM provést výběr dodavatele na akci vybudování velkého výtahu v MSSS Oáza a
výsledek předložit RM s návrhem dalšího postupu.
Splněno, výsledek předložen v RM 405.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 401- 17259/18

Věc : Prodej části pozemku p. p. č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují u MVE pod zámkem

23 254 Vznik úkolu: 30.07.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 2035/4 o výměře 143 m², odděleného GP č.
2147-24/2018 z pozemku p. p. č. 2035 o celkové výměře 1282 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z vlastnictví města Nové Město
nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví
MVE Nové Město nad Metují s.r.o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO
28826965, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 120 Kč/m² a za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru.
Splněno. Předloženo na jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17260/18

Věc : Směna částí pozemků v ul. Nábřežní

23 255 Vznik úkolu: 30.07.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit GP pro směnu části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 17 m², druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín z vlastnictví města Nové Město nad
Metují za část pozemku p. p. č. 39/6 o výměře cca 5 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Krčín, z vlastnictví p. M. R. a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města
směnit pozemky v ul. Nábřežní.
Žádost o prodloužení termínu. Zaměření v terénu proběhlo.

Závěr: schválen nový termín: 08.10.2018 z důvodu: Čekáme na zaslání geometrického plánu.
RM 401- 17264/18

Věc : Podzemní zásobník vody ve Vrchovinách

23 258 Vznik úkolu: 30.07.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
10.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat zásobník vody starého vodojemu na
pozemku p. p. č. 876/4 v k. ú. Vrchoviny. RM ukládá OMM prověřit ve spolupráci s odbornými
útvary MěÚ stav uvedeného zásobníku a po zjištění předložit informace do RM s návrhem
dalšího postupu.
Splněno. Předloženo na jednání RM 405 včetně stanoviska OV Vrchoviny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17270/18

Věc : Plán realizace staveb v ul. Železova louka a ul. Chlístovská (I. a II. etapa)

23 264 Vznik úkolu: 30.07.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM bere na vědomí předložené informace o neúspěšném podání žádostí do programu Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji a zároveň
schvaluje opětovné předložení žádostí do nejbližší výzvy, která bude Královéhradeckým krajem
vyhlášena. RM schvaluje termín realizace pro veřejnou zakázku a realizaci stavebních úprav v ul.
Železova louka a v ul. Chlístovská dle varianty č. 4.
Zastupitelstvo KHK schválilo 10.9.2018 dotační program Rozvoj a budování dálkových a na ně
navazujících cyklotras v KHK s lhůtou pro podání žádostí od 11.10. do 19.10.2018, o schválení
žádostí bude rozhodovat zastupitelstvo KHK 3.12.2018.
Proběhlo zadávací řízení na dodavatele akce "Cykloregion V. Moravce". Výsledky VZ budou
předloženy do RM 405.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Žádost o dotaci bude podána dne 11.10.2018.
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Tisk: 01.10.2018

RM 401- 17300/18

Věc : Kalendář RM a ZM na rok 2018 - plán do konce roku

23 286 Vznik úkolu: 30.07.2018

Termín : 20.09.2018

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 401 7/8 a ukládá OSÚ informovat o tomto rozpisu ZM, VO + zaměstnance MěÚ, PNT s. r. o.,
příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
Zařazeno do programu ZM 127, článek Různé. Po jeho schválení bude Kalendář RM a ZM na rok
2018 odeslán prostřednictvím e-mailu všem zainteresovaným a také zveřejněn na webu města v
sekci Samospráva.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 401- 17301/18

Věc : Podnět radního Mgr. Černého na překopy provedené společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.

23 287 Vznik úkolu: 30.07.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM ukládá OMM ve spolupráci s TS zmapovat a předložit do RM překopy provedené společností
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, které za poslední 2 roky
vykazují propad vozovky a trhliny vrchní obrusné vrstvy na městských komunikacích.
Seznam překopů bude předložen do RM 405.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17305/18

Věc : Vyhrazené parkovací místo pro ZTP - pí M. N.

23 290 Vznik úkolu: 13.08.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PtaH
29.08.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.09.2018 Plnění:

RM projednala žádost paní M. N. o vyhrazené parkovacího stání na parkovišti v ulici Husova
před č. p. 724. RM odkládá své rozhodnutí o této žádosti, protože v současnosti probíhá proces
přehodnocení a úprav pravidel pro budování vyhrazených stání pro invalidy na městských
veřejných plochách. RM ukládá OMM zjistit názor samosprávy objektu, před kterým má být
vyhrazené stání vybudováno.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Obdrželi jsme dopis s odpovědí ze SVJ Husova 724-726,
zároveň přišla další žádost o vyhrazené parkovací stání od další obyvatelky této bytové jednotky.
Nyní čekáme na příslušná vyjádření k této žádosti. Obě záležitosti předložíme společně do RM
406 po obdržení jednotlivých vyjádření.

Závěr: schválen nový termín: 08.10.2018 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".

RM 402- 17308/18

Věc : Přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách - návrh nového umístění

23 293 Vznik úkolu: 13.08.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.09.2018 Plnění:

RM schvaluje umístění přístřešku pro autobusovou zastávku na p. p. č. 294/1 v k. ú. Vrchoviny u
silnice III/28520. RM ukládá OMM zahájit přípravné práce pro jeho umístění. RM ukládá OMM
informovat ZM o výměně přístřešku za nový na jiném místě ve Vrchovinách, a to na nejbližším
jednání ZM.
Splněno. Přípravné práce zahájeny. Zadáno zpracování projekčních podkladů pro umístění
přístřešku a vzhledem k situaci umístění v ochranném pásmu vodovodu i pro vyřešení základové
konstrukce. Smlouva na dodávku přístřešku odeslána dodavateli k podpisu. Informace o novém
umístění přístřešku jsou předloženy do ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 8 z 52

Tisk: 01.10.2018

RM 403- 17331/18

Věc : Podněty a návrhy Komise názvoslovné - úpravy v registru RÚIAN

23 308 Vznik úkolu: 29.08.2018

Termín : 20.09.2018

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají oprav chyb a
nedostatků zjištěných v registru RÚIAN. RM doporučuje ZM schválit tyto úpravy pro registr
RÚIAN, ve znění upravené přílohy č. RM 403 - 3/1 - A a B.
Splněno. Předloženo na jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic nebo lokalit bez
nemovitostí s č. p.
Termín : 20.09.2018
Garant :
23 309 Vznik úkolu: 29.08.2018

RM 403- 17332/18

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

ST

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

RM projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic
nebo lokalit tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak pojmenovaná a nejsou v ní zatím
žádné nemovitosti s konkrétní adresou. RM doporučuje ZM schválit tyto navržené nové názvy ve
znění příloh č. RM 403 - 3/1:
I. Javůrky - lokalita k výstavbě směrem k Vrchovinám.
II. Klášterní - ulice za bankami podél garáží (odbočka z ul. Sokolské).
III. Pavlátova louka - ulice vedoucí od ulice Rezecké k LDT Pavlátova louka.
IV. Na Bobečku - lokalita zahrádek (zahrádkářská kolonie) ve směru od sokolovny k Peklu.
V. Vršovská - ulice ve Spech, vedoucí od křižovatky u hřbitova směrem k obci Vršovka.
Splněno. Předloženo na jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 403- 17338/18

Věc : Pronájem pozemků v ul. Dobrušská - EUROVIA CS, a.s.

23 313 Vznik úkolu: 29.08.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o nájmu pozemků p. p. č. 249/2 a 233/1 o celkové
výměře 1340 m2 v k. ú. Krčín za účelem umístění zařízení staveniště, skladování stavebních
materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní klenby a přístup k místům, kde budou prováděny
stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici
III/30821“ ode dne 10.09.2018 na dobu do 30 dnů se spol. EUROVIA CS, a. s., IČO: 45274924,
se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, a pověřuje ST jejím podpisem. Dále
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2 a p. p. č.
233/1 o výměře 520 m2 v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsané v KN na LV č. 10 001 pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to na dobu
určitou do dne 06.12.2018, za účelem umístění zařízení staveniště, skladování stavebních
materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní klenby a přístup k místům, kde budou prováděny
stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici
III/30821“ a za nájemné v minimální výši 20 Kč/m2/rok, dle předloženého návrhu záměru města.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

RM 403- 17339/18

Věc : Smlouva č. 557/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
2018

23 314 Vznik úkolu: 29.08.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
10.09.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu č. 557/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové
Město nad Metují“ ISPROFOND 5527510159, ve znění přílohy č. RM 403 - 7/2, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno. Smlouva oboustranně podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 403- 17340/18

Věc : Žádost o zápůjčku na předfinancování projektu

23 315 Vznik úkolu: 29.08.2018

Termín : 20.09.2018

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

19.09.2018 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí zápůjčky Dobrovolnému svazku obcí Region
„Novoměstsko“, náměstí Republiky, Nové Město Nad Metují, IČO: 71207902, ve výši 200.000 Kč
na předfinancování mikroprojektu „Pojď si k nám odpočinout“, ve znění přílohy č. RM 403 - 7/3, a
pověřit ST podpisem smlouvy.
Bylo projednáno na ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 403- 17341/18

Věc : Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská

23 316 Vznik úkolu: 29.08.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.09.2018 Plnění:

RM schvaluje akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" v rámci rekonstrukce
vozovky III/30821 (Spy - Krčín), kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním stavebních úprav části chodníku v ul.
Dobrušská firmě, která jako subdodavatel realizovala ostatní chodníky v ul. Dobrušská, a to firmě
BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 219.010,28 Kč vč. DPH. RM schvaluje
RO - přesun 220 tis. Kč na tuto novou položku, a to přesun 50 tis. Kč z § 2221 - autobusový
přístřešek na zastávce ul. Halínská, 60 tis. Kč § 2219 - stavební úpravy části chodníku na
Žižkově náměstí PD + realizace, 100 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I.
NP a 10 tis. Kč z § 3113 - ZŠ Malecí - rozvod teplovodů. RM schvaluje upravené znění Smlouvy
o dílo na uvedenou akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., IČO:
45539006, ve znění upravené přílohy č. RM 403 - 7/4, a pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM
ukládá OMM informovat ZM o realizaci této nové investiční akce, a to na nejbližším jednání ZM.
Žádost o prodloužení termínu plnění. ZM bylo informováno samostatným bodem v ZM 127. Firma
však prozatím nepodepsala SOD z důvodu nedostatku kapacit. Probíhají jednání mezi ORM a
dodavatelem o možném posunu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 08.10.2018 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".
RM 404- 17346/18

Věc : Prodej části pozemku v ul. Cihelna

23 318 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku pozemková parcela č. 765/7 o výměře max. 95
m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Krčín, z vlastnictví města
Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, do vlastnictví manželů O. S. a R. S., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši
131 Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Splněno. Předloženo na jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

RM 404- 17347/18

Věc : Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání v území - ul. T. G. Masaryka

23 319 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemek st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, a to na dobu určitou do dne 17.12.2019 za účelem přípravy pozemku k jeho vrácení
pronajímateli dle ujednání uvedených ve smlouvě o nájmu pozemku ze dne 21.11.2016, za
minimální cenu nájmu ve výši 125 Kč/m2/rok s tím, že v průběhu odstraňování stavby RM ukládá
OMM předložit návrh záměru města prodat pozemky stp. č. 307/2 a p. p. č. 2292 v k. ú. Nové
Město nad Metují k zastavění dle ÚP NMNM a Regulačního plánu Rychta.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17349/18

Věc : Směna pozemků pro stavbu cyklostezky I. část

23 321 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit směnu podílu o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503
m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku
ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L. H., vedeného na LV č. 274 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o
výměře cca 1252 m2, z majetku města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod. Tato směna je ve veřejném
zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro vybudování chodníku a
cyklostezky od mostu u AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a
chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje
k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína. Z důvodu veřejného zájmu nebude
požadován doplatek za rozdíl v místě a čase obvyklé ceně pozemků. RM ukládá OMM po
schválení směny ZM zajistit GP na rozdělení pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny dle výše
uvedeného.
Splněno. Předloženo na jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17350/18

Věc : Směna pozemků pro stavbu cyklostezky II. část

23 322 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit směnu podílu o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 503
m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku
ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví paní
H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, z vlastnictví města,
zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, KP
Náchod s doplatkem ve výši 10.387,50 Kč.
Splněno. Předloženo na jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

RM 404- 17351/18

Věc : „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“, na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3, 694/1 a 2073/1 v k.
ú. Nové Město nad Metují" - Smlouva o zápůjčce

23 323 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit
firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky v předpokládané výši 421.870 Kč
na realizaci akce „Kanalizační řad - ul. Kasárenská“, na p. p. č. 658/1, 658/2, 658/3, 694/1 a
2073/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/1. RM doporučuje ZM
pověřit ST podpisem této smlouvy.
Splněno. Projednáno v ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17353/18

Věc : Protestní odvolání k usnesení č. RM 402-17304/18

23 325 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM projednala podané protestní odvolání k usnesení č. RM 402-17304/18, které podal p. J. H.
RM revokuje své usnesení č. RM 402-17304/18 a povoluje požadované vyhrazené parkovací
stání pro ZTP na parkovišti v ul. Komenského před Městskou knihovnou Nové Město nad Metují
s tím, že si vyhrazení zajistí žadatel na své vlastní náklady.
Splněno, odeslán dopis z RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 404- 17354/18

Věc : Žádost o souhlas se stavbou "Novostavba RD na parc.č.690/7, 689/2, 2072/3, 666/4,
NNMnM a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na městské pozemky

23 326 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM souhlasí s PD pro sloučené řízení pro územní souhlas a ohlášení stavby pro "Novostavbu
RD parc. č. 690/7, 689/2, 2072/3, 666/4 Nové Město nad Metují" a s přesahem požárně
nebezpečného prostoru na pozemek města p. p. č. 689/3 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17357/18

Věc : Nová investiční akce - Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště

23 329 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště".
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - § 2341 - realizaci akce Rekonstrukce výpusti
rybníka Hradiště ve výši 500 tis. Kč. RO bude zajištěno přesunem z § 2212 - akce Stavební
úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace.
Splněno. Projednáno na ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

RM 404- 17358/18

Věc : Aktuální stav projektů ke dni 05.09.2018

23 330 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 05.09.2018 ve znění
přílohy č. RM 404 - 3/8.
Předloženo na ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17361/18

Věc : Železova louka - realizace cyklotrasy - RO

23 333 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun 3 500 tis. Kč z § 2212 - akce Stavební
úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace na § 2212 - akce Cykloregion
V.Moravce - Železova louka - realizace s tím, že investiční akce "Stavební úpravy ul. Na
Zadomí - západní - PD + realizace" bude zapracována do radničního návrhu rozpočtu na rok
2019.
Splněno. Předloženo na ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17362/18

Věc : Žádost o souhlas s umístěním letní předzahrádky na pozemek města

23 334 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM projednala žádost o souhlas s umístěním letní předzahrádky pro firmu Na dobré cestě s.r.o.,
IČO: 05715792 ode dne 15.08.2019 před novostavbu kavárny na pozemek města p. p. č.
2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 404 - 3/12 . RM konstatuje, že o
této žádosti bude rozhodovat až po schválení investiční akce města, jejíž součástí je mj. chodník
přiléhající k objektu žadatele, v rozpočtu na rok 2019.
Splněno, odeslán dopis z RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17363/18

Věc : PD - Novostavba RD Vrchoviny, parc. č. 654/4, k. ú. Vrchoviny - předpokládané
vydání stavebního povolení

23 335 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM souhlasí s tím, aby v případě vydání stavebního povolení na Novostavbu RD Vrchoviny,
parc. č. 654/4, k. ú. Vrchoviny, nebylo již městem podáno odvolání na toto rozhodnutí stavebního
úřadu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

RM 404- 17369/18

Věc : Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města

23 341 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé
záměry města, ve znění přílohy č. RM 404 - 3/19.
Splněno. Předloženo do ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17370/18

Věc : Nesouhlas s usnesením č. ZM 126-7724/18

23 342 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Balcar
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM zamítnout žádost paní E. B. a paní P. H., kterým vyslovují nesouhlas s
usnesením č. ZM 126-7724/18 ze dne 14.06.2018, kterým bylo rozhodnuto, že ZM v rámci
změny č. 1 územního plánu nesouhlasí s pořízením změn územního plánu týkajících se
pozemků, které jsou předmětem jejich žádosti. RM doporučuje ZM uložit ST jako určenému
zastupiteli pro územní plánování, aby žadatelům odeslal dopisy ve znění příloh č. RM 404 - 3/20.
Splněno. Předloženo do ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17371/18

Věc : Územní studie veřejných prostranství: a) Vrchoviny, b) Rašínova - 28. října - B.
Němcové

23 343 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Skm
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí pořízení Územní studie veřejných prostranství Vrchoviny a
Územní studie veřejného prostranství Rašínova - 28. října - B. Němcové.
Splněno. Předloženo do ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17372/18

Věc : Názvoslovná komise - doplněné návrhy související s projednáním podnětů komise v
RM 403 - revokace usnesení č. RM 403 - 17331/18 - chyby v RUIANU

23 344 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Kroupová
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

RM projednala předložený materiál nazvaný Úpravy a návrhy členů Komise názvoslovné pro RM
404 dne 10.09.2018. RM revokuje své usnesení č. RM 403-17331/18 takto:
RM projednala souhrn podnětů a návrhů Komise názvoslovné, které se týkají oprav chyb a
nedostatků zjištěných v registru RÚIAN. RM doporučuje ZM schválit tyto úpravy pro registr
RÚIAN, ve znění původní přílohy č. RM 403 - 3/1 - A a B a doplněné na zasedání RM 404 o tyto
opravy chyb: a) ukončení ul. Halínské a Dobrušské u odbočky k oboře; b) počátek ulice Bradla
na křižovatce s ul. Ve Vilách; c) odbočka ul. Zářečí - nyní beze jména - vše viz příloha č. RM
404 - 3/22.
Pokud ZM schválí, OVRR ve spolupráci s tajemnicí komise prověří a podnět na změnu v RUIAN
zašle na ČUZK.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

RM 404- 17373/18

Věc : Podnětů a návrhy Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic či lokalit,
kde již existují nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou a č.p

23 345 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM projednala část podnětů a návrhy Komise názvoslovné, které se týkají nových názvů ulic či
lokalit, kde již existují nemovitosti s konkrétní dosavadní adresou a č. p. s tím, že doporučuje ZM
schválit tyto návrhy:
1/ Ulice vedoucí od vinárny „U Řeháčků“ podél špýcharu k č. p. 101 (tzv. „zahradní domek“)
změna dosavadního názvu ulice Českých legií na nový název „U Špýcharu“.
2/ Zavedení názvu ulice v lokalitě Březinky - vznikající ulice s novou výstavbou od kruhového
objezdu do ulice Kasárenské - ulice „Březinky“.
3/ Odbočka z hl. silnice okolo hospodářství v Oboře (dům č. p. 48) až k lávce přes Janovský
potok dosud chybně ulice Halínská na nový název „Obora“.
4/ Zavedení názvu ulice v areálu bývalých kasáren z ul. Kasárenské do ul. Československé
armády - ulice "Spojovací".
5/ Zavedení názvu ulice v Krčíně - spojnice z ul. Nahořanské do ul. Na Kopci na ulice
„Zemědělská“.
6/ Oprava chybného označení části ulic Gen. Klapálka a ul. Nádražní.
7/ Legalizace v minulosti schváleného a nezrušeného názvu ulice V Písníku.
8/ Legalizace v minulosti schváleného a nezrušeného názvu Tyršovo náměstí.
Vše viz přílohy č. RM 404 - 3/22.
Splněno. Předloženo na jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17374/18

Věc : Nájemní smlouva LDT Pavlátova louka

23 346 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Int: OSN/717

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem areálu LDT Pavlátova louka, ve znění přílohy č. RM
404 - 4/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 08.10.2018 z důvodu: Do RM 405 předložena žádost pí F. k odložení
první platby nájemného. Smlouva zatím nepodepsána.
RM 404- 17375/18

Věc : Informace k řešení nuceného odvětrání tělocvičny "ZŠ Malecí" - nová investiční akce

23 347 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Int: OSN/718

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informace k nucenému odvětrání tělocvičen na "ZŠ Malecí" vč. možnosti
čerpání dotačního titulu, souhlasí s postupem navrženým v příloze č. RM 404 - 4/2. RM
doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizace akce "Nucené odvětrání tělocvičen v ZŠ
Malecí - PD“ ve výši 100 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - údržba
(investice, revize, …) školství.
Splněno. Předloženo do ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17376/18

Věc : Opakovaná stížnost - TGM 44

23 348 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Int: OSN/719

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

RM bere na vědomí stížnost nájemníků, domu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka a souhlasí s
navrhovaným řešením ve znění příloh č. RM 404 - 4/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

RM 404- 17378/18

Věc : Žádost o prominutí vrácení zápůjčky - SK Nové Město nad Metují

23 349 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s odkladem vrácení zápůjčky ve výši 500 tis. Kč poskytnuté městem
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. do 30.06.2019.
RM ukládá OSKS zpracovat dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi městem Nové
Město nad Metují a Sportovním klubem z.s. s prodloužením termínu vrácení zápůjčky do dne
30.06.2019.
Splněno, dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
Sportovním klubem z.s. je spolu se žádostí SK Nové Město nad Metují předložen do jednání ZM
127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17381/18

Věc : Žádost o dotaci - Fukanec

23 350 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM schvaluje poskytnutí dotace pro hudební skupinu Fukanec ve výši 10 tis. Kč. RM schvaluje
RO - navýšení § 3319 - záležitosti kultury (položka dotace a dary) o 10 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (položka rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje). RM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 124-7667/18 ze dne 22.02.2018.
Splněno, smlouva je podepsaná.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17382/18

Věc : Změna platového výměru ředitele MMUZ

23 351 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 24.09.2018

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM souhlasí se změnou platového výměru ředitele Městského muzea Nové Město nad Metují v
souvislosti se změnou platového stupně postupem do vyššího platového stupně po dosažení
započitatelné praxe ode dne 01.10.2018. RM ukládá OSÚ připravit nový platový výměr řediteli
Městského muzea Nové Město nad Metují.
Splněno, platový výměr předán dne 19.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17389/18

Věc : Žádost o příslib finanční spoluúčasti - TJ Sokol Krčín

23 354 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM podpořit žádost Tělocvičné jednoty Sokol Krčín o zařazení investiční akce:
"Výstavba šaten a sociálního zařízení " do dotačního programu MŠMT. Pokud by byla Tělocvičné
jednotě Sokol Krčín udělena dotace, RM doporučuje ZM dát předběžný příslib případného
finančního podílu města při realizaci této akce, a to z rozpočtu na rok 2019.
Splněno, žádost je předložena do jednání ZM 127 dne 20.09.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 404- 17393/18

Věc : Odvod z fondu investic MSSS Oáza a RO

23 357 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM schvaluje odvod z fondu investic MSSS Oáza ve výši 1.400 tis. Kč do rozpočtu města v
souvislosti s realizací akce zajišťované prostřednictvím OSN. RM doporučuje ZM schválit RO navýšení příjmů rozpočtu § 4357 - domovy pro seniory ve výši 1.400 tis. Kč. O tuto částku bude
navýšena výdajová strana rozpočtu § 4357 - položka údržba (investice, revize, ...) objektů města.
RO bylo projednáno na ZM 127.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17395/18

Věc : ZM 127 (25) - program

23 359 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 127 (25): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Program řádného veřejného zasedání ZM 127 (25) byl usnesením č. RM 404-17395/18 dne
10.09.2018 schválen.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17399/18

Věc : Otevřený dopis a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO

23 362 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM vzít na vědomí Otevřený dopis a žádost p. M. H. adresovanou zastupitelům
města Nové Město nad Metují ve věci článku v novinách ECHO, ve znění přílohy č. RM 404 - 7/5.
RM vzala na vědomí informace o písemné odpovědi ST na tento Otevřený dopis s tím, že ST s
požadovaným vysvětlením vystoupí na zasedání ZM dne 20.09.2018.
Zařazeno do programu jednání ZM 127. Dopis z RM 404 viz usnesení č. RM 404-17399/18 byl p.
M. H. odeslán dne 14.09.2018 prostřednictvím České pošty, s.p.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17401/18

Věc : Petice za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují

23 364 Vznik úkolu: 10.09.2018

Termín : 20.09.2018

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.09.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM se seznámila s Peticí za obnovu koupaliště v Novém Městě nad Metují a ukládá ST předložit
tuto petici k projednání na zasedání ZM č. 127, které se bude konat dne 20.09.2018.
Zařazeno do programu ZM 127, článek Rozvoj.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 01.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 405 - 24.09.2018

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 SL - aktuální informace o škodách způsobených kůrovcem
Identifikace:
Vedoucí SL podává RM aktuální informace o stavu kůrovcové kalamity v městských lesích. Situace je v současné
době velmi kritická a předpoklad do budoucna není také moc pozitivní. Kůrovcová hmota činí v městských lesích
aktuálně 600-700 m3, současný stav však není bohužel konečný. Obvyklá celková roční těžba v městských lesích je
cca 900 m3. V důsledku neustále klesající ceny dřeva a stagnujícímu trhu s dřevní hmotou je nyní průběžná ztráta
příjmů cca 1,5 mil. Kč za rok. Některé majetky měst v ČR jsou na tom ale ještě mnohem hůř - např.: Zlínsko,
Třeboňsko, Vysočina aj. - mají tisíce m3 uložených na skládkách, napadené stromy v lesích a náprava je v
nedohlednu. V našich městských lesích jsou nejvíce zasaženy lokality: Husí Krk - Spy, Libchyňské údolí a tzv. Vinice.
Každý vytěžený kus kmene, který je buď napaden kůrovcem, nebo by mohl být pro něho ještě atraktivní, je chemicky
ošetřen insekticidem, což ještě zvyšuje náklady na výrobu, ale zároveň snižuje riziko následného rozšíření na okolní
porosty.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: David Rek, DiS. vedoucí odboru Správa městských lesů

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 405 - 24.09.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ - Spy, přípojka kNN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 2/1 - Flash Příloha: RM 405 - 2/1 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, předkládá smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2009559/VB/1-Spy – přípojka kNN pro p. č. 555/8, Zmátlová, k pozemku
města p. p. č. 555/9, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce 5 m
dle předloženého geometrického plánu a výkazu výměr. Přílohy č. RM 405-2/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou. OMP
nesouhlasí se stanoviskem OV, viz zápis z 10. zasedání OV konaného dne 12.09.2018, z těchto důvodů:
1.Přístup na pozemek p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy nelze podmiňovat prodejem dalšího pozemku. Právo vlastníka mít
přístup na svůj pozemek (právo nezbytné cesty) vyplývá přímo z občanského zákoníku – pokud nedojde k dohodě s
vlastníkem (vlastníky) sousedních pozemků, je možné se ho domáhat soudně.
2.Rozdělení pozemku p. p. č. 555/1 odsouhlasilo ZM - viz příloha ZM 95 – návrh parcelace.
3.TS provádějí pravidelnou údržbu pozemku p. p. č. 555/1.
4.RM 389 schválila dne 12.02.2018 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Odborné útvary souhlasí. Stavba byla zrealizována na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu schválené v RM 389.
Vysvětlení: Petr Plšek referent OMP Odbor majetku města
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 405- 17403/18,
(uložen úkol číslo 23366).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2009559/VB/1-Spy – přípojka kNN pro p. č. 555/8,
Zmátlová, k pozemku města p. p. č. 555/9, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v
celkové délce 5 m dle předloženého geometrického plánu za cenu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu jejím
podpisem.

STIS

RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 405 - 24.09.2018

2.2 Podzemní zásobník vody ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 2/2 - Flash Příloha: RM 405 - 2/2 - Flash

Na základě žádosti zahradníka, p. J.Š., který by chtěl na zvýšení akumulace závlahové vody pro ovocné sady ve
Vrchovinách využít podzemní zásobník vody starého vodojemu „u Svojanu“ na pozemku p. p. č. 876/4 v k. ú.
Vrchoviny, který v minulosti sloužil pro zásobování veřejného vodovodu, RM uložila OMM prověřit ve spolupráci s
odbory jeho stav a navrhnout další postup. Podzemní zásobník vody byl dopsán do majetku města jako součást
pozemku. Přílohy č. RM 405-2/2.
K rozhodnutí:
1. Ne/souhlasit se zveřejněním záměru prodat. 2. Ne/uložit záměr města pronajmout.
Odůvodnění:
Žadatel uvedl, že voda, která je v zásobníku, je z jeho studní a předložil doklady, které ho opravňují k odběru vody ze
studní S-1, S-2, S-3, S-4 a S-5 na jeho pozemku p. p. č. 125/3 v k. ú. Vrchoviny v množství 6 000 m3 ročně. Z
předložených dokladů ale nevyplývá původ vody v zásobníku. Podzemní nádrž je pozůstatkem systému zásobování
obyvatel pitnou vodou z doby před zavedením vodovodní sítě. Dokumentace se nedochovala a přítok vody do nádrže
nelze bez hydrogeologického posudku identifikovat. Může se jednat o vodu ze studní poblíž hasičské zbrojnice nebo z
kterýchkoliv studní v k. ú. Vrchoviny, případně o vodu z průsaku či vodu povrchovou. Pokud RM uloží OMM zveřejnit
záměr města pronajmout zásobník vody na městském pozemku p. č. 876/4 v k. ú. Vrchoviny jako podzemní stavbu,
jejíž technický stav není zcela přesně znám, protože od ní nebyla dohledána žádná dokumentace (stavba údajně z r.
1909), OMP doporučuje stanovit tyto podmínky:
1.odběr vody budou moci i nadále provádět občané Vrchovin ve stejné míře jako doposud,
2.v případě zjištění, že se ztrácí voda ve studních nad nádrží, bude odběr závlahové vody pro sady žadatele okamžitě
ukončen,
3.žadatel musí požádat Odbor životního prostředí o povolení k odběru vody ze zásobníku, protože voda natékající
přepadem ze studní do zásobníku není předmětem jeho vlastnictví,
4.žadatel jako zájemce ve své nabídce, ke zveřejněnému záměru města, navrhne technické řešení odběru vody ze
zásobníku,
5.nájemce bude zajišťovat veškeré případné opravy a údržbu podzemní nádrže v provozuschopném stavu na své
náklady.
6.Smlouvu o nájmu nádrže na dobu neurčitou se standartní výpovědní lhůtou město uzavře se zájemcem, který podá
nejvyšší x nejvhodnější nabídku.
Vysvětlení: Petr Plšek referent OMP Odbor majetku města
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 405- 17404/18,
(uložen úkol číslo 23367).
RM bere na vědomí vyjádření OV Vrchoviny a aktualizovaná vyjádření odborných útvarů a doplnění podání žadatelem. RM
nadále nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat zásobník vody starého vodojemu na pozemku p. p. č. 876/4 v k. ú.
Vrchoviny. Žadatel má povolen odběr z 5 studní na svém pozemku. Zásobník vody by neměl sloužit jen soukromé potřebě,
ale měl by zůstat veřejný.

STIS

RM 405 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 405 - 24.09.2018

2.3 Podpacht třetí osobě – pacht zemědělských pozemků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 2/3 - Flash Příloha: RM 405 - 2/3 - Flash

Pan Jiří Štěpán, IČO: 708 63 679, se sídlem: Jestřebí 2, 549 01 Nové Město nad Metují, má ode dne 01.11.2017 s
městem uzavřenou smlouvu o zemědělském pachtu. Ke dni 30.09.2018 končí spol. Nahořanská, a. s., smlouva o
nájmu pozemků uzavřená s městem a p. Štěpán tak bude ode dne 01.10.2018 pachtýřem pozemků o celkové výměře
119 332 m2 za účelem zemědělského hospodaření. Pachtýř požádal o souhlas s podpachtem stávajícímu uživateli
spol. Nahořanská, a. s., IČO: 252 89 845, se sídlem: Nahořany 112, 549 07 Nahořany z důvodu ucelené držby a
obhospodařování půdních bloků s přijatelnou dostupností. Jedná se o pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, Krčín,
Spy a Vrchoviny o celkové výměře 83 990 m2, uvedené v příloze. Přílohy č. RM 405- 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podpachtem třetí osobě.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením čl. III, odst. 5 smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 01.11.2017 může dát pachtýř předmět
pachtu do podpachtu třetí osobě jen na základě předchozího písemného souhlasu propachtovatele, tedy města.
Společnost Nahořanská, a. s., je uživatelem některých pozemků a rovněž zemědělsky hospodařícím subjektem, účel
nájmu tedy nebude změněn. Pachtovné bude i nadále platit pachtýř.
Vysvětlení: Petr Plšek referent OMP Odbor majetku města
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 405- 17405/18
RM souhlasí s podpachtem třetí osobě, a to spol. Nahořanská, a. s., IČO: 252 89 845, se sídlem: Nahořany 112, 549 07
Nahořany, a to těchto pozemků o celkové výměře 83 990 m2: k. ú. Nové Město nad Metují - p. p. č. 1352 o výměře 2 392 m2,
p. p. č. 1394 o výměře 9 113 m2, p. p. č. 1626 o výměře 3 149 m2, p. p. č. 1632 o výměře 5 449 m2, část p. p. č. 1647/1 o
výměře 5 707 m2, část p. p. č. 1679/1 o výměře 1 560 m2, část p. p. č. 1694 o výměře 838 m2, p. p. č. 1856/3 o výměře 6
171 m2, p. p. č. 1929 o výměře 875 m2, p. p. č. 1939 o výměře 3 923 m2, p. p. č. 1958/2 o výměře 907 m2, p. p. č. 2134 o
výměře 826 m2, p. p. č. 2135 o výměře 1 155 m2, p. p. č. 2136 o výměře 758 m2, p. p. č. 2137 o výměře 754 m2, p. p. č.
2138 o výměře 1 387 m2, p. p. č. 2140 o výměře 116 m2, část p. p. č. 2144/2 o výměře 40 m2, část p. p. č. 2144/4 o výměře
590 m2, p. p. č. 2143 o výměře 636 m2, p. p. č. 2145 o výměře 416 m2, p. p. č. 2146 o výměře 529 m2; k. ú. Krčín - část p. p.
č. 243 o výměře 350 m2, p. p. č. 254/1 o výměře 1 027 m2, p. p. č. 254/2 o výměře 1 163 m2, p. p. č. 334/5 o výměře 383
m2, část p. p. č. 379/59 o výměře 260 m2, p. p. č. 654/27 o výměře 3 758 m2, p. p. č. 688/1 o výměře 1 112 m2, p. p. č. 688/2
o výměře 448 m2, p. p. č. 1005 o výměře 1 078 m2, část p. p. č. 1012 o výměře 683 m2, část p. p. č. 1015 o výměře 502 m2,
část p. p. č. 1017 o výměře 194 m2, p. p. č. 1025 o výměře 8 197 m2, část p. p. č. 1033 o výměře 714 m2, p. p. č. 1051 o
výměře 4 819 m2, p. p. č. 1073 o výměře 7 090 m2; k. ú. Spy - p. p. č. 564/1 o výměře 356 m2, p. p. č. 617/2 o výměře 3 103
m2, p. p. č. 622/2 o výměře 703 m2, p. p. č. 630/2 o výměře 412 m2, p. p. č. 637 o výměře 159 m2; k. ú. Vrchoviny - část p. p.
č. 2051/1 o výměře 188 m2. Podmínkou je dodržování všech smlouvou sjednaných podmínek.

STIS

RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Pronájem pozemků v ul. Dobrušská – EUROVIA CS, a. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 2/4 - Flash Příloha: RM 405 - 2/4 - Flash

Pozemky p. p. č. 233/1 a p. p. č. 249/2 o celkové výměře 1 340 m2 v k. ú. Krčín, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK,
KP Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 403 ode dne 31.08.2018 do
dne 18.09.2018 byl zveřejněn záměr města pronajmout pozemky za účelem umístění zařízení staveniště, skladování
stavebních materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní klenby a přístup k místům, kde budou prováděny stavební
práce v rámci stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821“ s uvedením minimální
ceny nájemného ve výši 20 Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi vyjádření žadatele (nájemce) s
nabídkou nájemného v uvedené min. výši 20 Kč/m2/rok. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM
405 – 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
V současnosti pronajato smlouvou o nájmu, která byla uzavřena na dobu 30 dnů (krátkodobý nájem). Pronájem se
týká pozemků v ul. Dobrušská za železničním viaduktem. Na základě žádosti nájemce a v souladu s usnesením RM
403 záměr zveřejněn.
Vysvětlení: Petr Plšek referent OMP Odbor majetku města
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 405- 17406/18,
(uložen úkol číslo 23368).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p. p. č. 233/1 o výměře 520 m2 a p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2 v k. ú.
Krčín, v majetku města, zapsané na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, se
zájemcem, spol. EUROVIA CS, a. s., IČO: 412 55 194, se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to za
účelem umístění zařízení staveniště, skladování stavebních materiálů a prefabrikátů pro výstavbu mostní klenby a přístup k
místům, kde budou prováděny stavební práce v rámci stavby „Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici
III/30821“, na dobu určitou do dne 6. prosince 2018, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 405 – 2/5.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Ukončení smlouvy o výpůjčce části pozemku v ul. Černčická
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 2/5 - Flash Příloha: RM 405 - 2/5 - Flash

Část pozemku p. p. č. 759/5 o výměře 200 m2, k. ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedený
u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, je od roku 2012 vypůjčena p.
V.R. za účelem údržby pozemku, stávající zeleně a umístění sušáku na prádlo (ve vlastnictví vypůjčitele). Vypůjčitel
podal dne 10.08.2018 výpověď smlouvy o výpůjčce s tím, že výpůjčka skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty
dne 30.11.2018. Přílohy č. RM 405 – 2/5.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď z výpůjčky, rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Pozemek byl využíván obyvateli domu čp. 150 jako odpočinková plocha se zelení, ke dni podání výpovědi se zde
nacházel sušák, lavička (ve špatném stavu), kompost, vysázené okrasné keře a tráva. Dům čp. 150 a přilehlý
sousední pozemek je soukromý, dům je prázdný, obyvatelé se vystěhovali. Vzhledem k tomu, že zde již p. Rašek
nebydlí a pozemek již nebude obyvateli domu užíván, byla vypůjčitelem podána výpověď smlouvy. Dle jeho tel.
sdělení odstraní sušák, lavičku a poseče přerostlou trávu. Vysázené keře budou ponechány, je však třeba odstranit i
kompost. Vyjádření odborných útvarů: Pozemek by měl být vyklizen a upraven tak, aby TS mohly provádět
bezproblémovou údržbu. Další využití pozemku by mělo být v souladu s UP NMNM, který zde stanoví plochu
smíšenou obytnou. OMM: Vzhledem k tomu, že prozatím není znám záměr vlastníka sousedního pozemku a stavby
čp. 150, nelze nyní určit, jak moc se městského pozemku jejich záměry dotknou. Nabízet pozemek k užívání by
nebylo v současné době vhodné (jedná se pouze o zatravněnou plochu s keři).
Vysvětlení: Petr Plšek referent OMP Odbor majetku města
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 405- 17407/18
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 759/5 o výměře 200 m2 v k. ú. Krčín, podanou
vypůjčitelem p. V.R. s tím, že výpůjčka skončí dne 30.11.21018. RM ponechává údržbu pozemku v gesci TS a prozatím jej
nebude nabízet k užívání.

STIS

RM 405 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 2/6 - Flash Příloha: RM 405 - 2/6 - Flash

1 ks smrku pichlavého ´Glauca´ na pozemku p. p. č. 638/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Jedná se o kácení 1 ks smrku pichlavého ´Glauca, který se nachází na p. p. č. 638/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Kácení bude provedeno z důvodu plánované výstavby vjezdu na výše jmenovaný pozemek z přilehlé komunikace.
Jedná se o 1. etapu revitalizace zahrady u objektu č. p. 588, Dům dětí a mládeže Stonožka. Záměr výstavby a kácení
blíže určeno v situaci (viz příloha č. RM 405 - 2/6). Vzhledem ke kolizi s uvažovanou stavbou OŽP s kácením
předmětné dřeviny souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 405- 17408/18,
(uložen úkol číslo 23369).
RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku pichlavého ´Glauca´ na pozemku p. p. č. 638/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 405 Souhlasí.

STIS
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Čl 3

13:30

Rozvoj

OMM

3.1 VZ malého rozsahu - Stavební úpravy komunikace v ulici Na Zadomí, jižní část, v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/1 - Flash Příloha: RM 405 - 3/1 - Flash

RM na svém jednání dne 13.08.2018 schválila, na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Zadomí, jižní část, v Novém Městě nad
Metují“ firmě Silnice Svoboda a.s., se sídlem Jetřichov 164, PSČ: 549 83, za nabídnutou cenu ve výši 2.780.098,76
Kč vč. DPH. Následně byla vítězná firma vyzvána k podpisu smlouvy o dílo. Dne 04.09.2018 byl na MěÚ doručen
omluvný dopis (viz příloha č. RM 405 - 3/1) s vyjádřením o odstoupení od veřejné zakázky z kapacitních důvodů. Nyní
je RM předkládán návrh dalšího postupu ve věci veřejné zakázky:
1/ Veřejnou zakázku zrušit a neprodleně vypsat znovu s termínem plnění duben - květen 2019 s tím, že smlouva
může být podepsána po schválení rozpočtu na rok 2019.
nebo
2/ Veřejnou zakázku zrušit a po dokončení projekčních prací na západní části zadat zakázku současně na jižní a
západní část.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o dalším postupu ve věci VZ „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Zadomí, jižní část, v Novém Městě
nad Metují“.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: S vítěznou firmou bylo znovu jednáno dne 14.09.2018 o možnostech realizace zakázky. Jednatel
firmy znovu přehodnotil své smluvně uzavřené zakázky, vedení firmy došlo k závěru, že firma není schopna již výše
uvedenou zakázku zrealizovat. Omluvný dopis je přílohou RM č. 405 - 3/1.
Zadání veřejné zakázky firmě, která se umístila na druhém místě, nedoporučujeme. Nabídnutá cena je o více než 2
mil. Kč vyšší, než je cena stanovená v projekčním rozpočtu. Přidělení zakázky firmě, která se umístila na druhém
místě, není ekonomicky výhodné, ta nabídla cenu ve výši 6.584.432,73 Kč vč. DPH.
PD na západní část není v současné době dopracována z důvodu problematického uložení sítí a právě probíhajícím
projednávání o napravení tohoto stavu. V tuto chvíli je urgováno vyjádření správce telekomunikační sítě.
V případě zadání zakázky na jižní a západní část současně bude nutné při zadání zakázky postupovat v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadat zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Zazněly informace OMM o problémech s dokončením a projednáním projektové dokumentace, na dotaz odpověděli,
že PD by mohla být dokončena a projednána do konce r. 2018. Ing. Maur uvedl, že je pro to udělat obě Zadomí
najednou. ORM - stavební povolení je vydáno na obě části Zadomí. Varianta provést stavební úpravy najednou je
reálná. MST upozornil na to, že je potřeba předložit předpokládanou částku do rozpočtu města na rok 2019. Radní se
shodli na druhé variantě navrženého usnesení, tj. zrušit stávající zakázku a zadat novou zakázku současně na obě
Zadomí.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 405- 17409/18,
(uložen úkol číslo 23370).
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Zadomí, jižní část, v Novém Městě nad
Metují“ a ukládá OMM po dokončení projekčních prací na západní části zadat zakázku současně na jižní a západní část a to
s termínem realizace v roce 2019.

STIS

RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.2 Žádost o souhlas se stavbou zahradního přístřešku a o souhlas s uložením přípojky vodovodu a
elektropřípojky - ul. Malá Strážnice
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/2 - Flash Příloha: RM 405 - 3/2 - Flash

Místním šetřením v ulici Malá Strážnice bylo zjištěno, že majitel pozemku p. p. č. 43/33 v k. ú. Krčín p. R.D. zrealizoval
stavbu zahradního přístřešku. Realizace stavby byla prověřena a šetřením bylo zjištěno, že stavba nebyla povolena.
Šetřením na pozemku vlastníka za účasti zástupce Odboru výstavby a regionálního rozvoje (dále jen "OVRR") bylo
dále zjištěno, že p. R.D. uložil do pozemku p. p. č.750/1 v k. ú. Krčín, který je v majetku města, přípojku vodovodu a
elektropřípojku. Tyto přípojky uložil do komunikace bez předchozího souhlasu vlastníka. Samotná stavba přístřešku je
postavena v těsné blízkosti p. p. č. 750/1 v k. ú. Krčín. Po provedeném šetření požádal p. R.D. na OVRR o dodatečné
povolení stavby. K žádosti doložil potřebné podklady - projektovou dokumentaci, jejíž součástí je statický výpočet pro
stavbu, zpracovaný autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb. K povolení stavby je
nutný souhlas města.
K rozhodnutí:
1. Požadovat po stavebníkovi odstranění nepovolené stavby zahradního přístřešku.
nebo
2. Souhlasit se stavbou zahradního přístřešku na p. p. č. 43/30 a 43/33, souhlasit s uložením přípojek do p. p. č. 750/1
v k. ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace. Schválit smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Stanovisko ARCH: Posuzovaná je stavba zděného přístřešku, který vznikl jako nepovolená stavba. Je do budoucna
nepřípustné, aby se nejdříve stavělo a pak teprve povolovalo. Pozemek byl především určen jako zahrada k protější
nemovitosti, kde došlo k téměř úplnému zastavění pozemku. Proto by bylo vhodné, tuto parcelu již nezastavovat a
ponechat ji jako zelenou protiváhu předimenzované stavby rodinného domu s garážemi a zastřešenou terasou.
V případě, kdy nedojde k odstranění nepovolené stavby, je třeba její pohledovou část nechat obrůst stálezelenou
rostlinou, která objekt více začlení do struktury zahrad. Stejně tak je dobré na pozemek vysadit strom s výraznou
korunou zakrývající pohled na přilehlý předimenzovaný rodinný dům.
OMP: Stavba byla zhotovena v rozporu se stavebními předpisy a občanským zákoníkem - nedodržena min.
vzdálenost stavby přístřešku od hranice pozemku.
ORM: Nesouhlasíme se způsobem provedení stavby přístřešku a přípojek. Nesouhlasíme s postupem stavebníka při
řešení realizace stavby. Dodatečným povolením nebude stavebník jakkoliv pokutován za nedodržení zákona. Bohužel
podobných staveb na území města výrazně přibývá a jejich odstranění není řešeno. O tom, že se staví nepovolená
stavba, je zjištěno v momentě, kdy je odstranění stavby složité. Souhlasíme se stanoviskem městského architekta a v
případě, že zde bude stavba odsouhlasena, tak doporučujeme nechat stavbu obrůst stálezelenou rostlinou. Pro tento
případ pak požadujeme vydání samostatného souhlasu s podmínkami. Pro uložení přípojky vodovodu a
elektropřípojky bude nutné schválit smlouvu o právu provést stavbu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali, jakým způsobem by šlo zamezit budování takových černých staveb. Bylo vysvětleno, že právní
systém v podstatě umožňuje postavit černou stavbu a dodatečně ji legalizovat. Stavebník může požádat o dodatečné
povolení stavby. Samozřejmě, že v takových případech může stavební úřad udělit pokutu. Dále byla vysvětlena pozice
města, jako účastníka takových stavebních řízení. Ing. Maur požádal, aby bylo veřejnosti jednoznačně vysvětleno, že
za budování černých staveb budou tvrdé postihy. Mělo by to být uvedeno v Novoměstském zpravodaji a na dalších
informačních platformách města. TAJ přislíbil zadat úkol OVRR na PVO. Radní se dále shodli v tom, že v tomto
případě pak je možné dát souhlas jen při přísném dodržení veškerých podmínek města.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 405- 17410/18,
(uložen úkol číslo 23371).
RM souhlasí s umístěním zahradního přístřešku na p. p. č. 43/30 a 43/33 v k. ú. Krčín. RM souhlasí s uložením přípojky
vodovodu a elektropřípojky do p. p. č. 750/1 v k. ú. Krčín. RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu pro uložení přípojek
do p. p. č. 750/1 v k. ú. Krčín mezi městem Nové Město nad Metují a p. R.D. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o právu
provést stavbu, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/2. RM ukládá OMM zaslat stavebníkovi vyjádření ve znění přílohy č. RM 405 3/2.

STIS

RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Zrušení VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ
Komenského Nové Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/3 - Flash Příloha: RM 405 - 3/3 - Flash

Dne 22.08.2018 byla opětovně (potřetí) vyhlášena VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“. Přímo bylo osloveno 20 firem. Lhůta pro podání nabídek
byla dne 19.09.2018 do 08:00 hodin. V této lhůtě nebyla podána žádná nabídka. Z tohoto důvodu je třeba veřejnou
zakázku zrušit a dle rozhodnutí RM případně vyhlásit znovu. Organizaci nové veřejné zakázky by opět zajistil externí
zpracovatel - Radim Pala, DiS., se kterým má město Nové Město nad Metují uzavřenu příkazní smlouvu na zajištění
organizace veřejných zakázek pro obě školy ("ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského") podpořené z IROP. Vzhledem k
opakování veřejné zakázky na stavební práce u "ZŠ Komenského" je nutné uzavřít dodatek č. 4 k příkazní smlouvě na
další opakování veřejné zakázky (Dodatek č. 1 byl uzavřen na opakování VZ na "ZŠ Krčín", dodatek č. 2 byl uzavřen
na 1. opakování VZ na "ZŠ Komenského", dodatek č. 3 byl uzavřen na 2. opakování VZ na "ZŠ Komenského").
K rozhodnutí:
Zrušit VZ, uložit opětovné vypsání VZ, schválit Dodatek č. 4 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Město má uzavřenu příkazní smlouvu s externím zpracovatelem - Radimem Palou, DiS., na zajištění organizace
veřejných zakázek pro obě školy ("ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského") podpořené z IROP. Vzhledem k opakování veřejné
zakázky na stavební práce u "ZŠ Komenského" je třeba uzavřít další dodatek, a to č. 4 k příkazní smlouvě. Na
opakování VZ byla ze strany externího zpracovatele podána cenová nabídka za 14.900 Kč vč. DPH. Významným
impulsem pro opakování veřejné zakázky je, že na prohlídce místa plnění již byly 4 firmy. Nabídky nebyly podány z
důvodu, že byl dán cenový limit VZ, do kterého se nemohli vejít. Je na zvážení RM, zda VZ opakovat a cenový limit v
zadávací dokumentaci zrušit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotazoval, zda je možná změna toho externího zadavatele, co s ním spolupracujeme. ORM - je možné
nepodepsat další smlouvu a hledat někoho jiného. MST uvedl, že zadavatel je ten, který dává pozor, aby bylo vše
vypsáno podle zákona, ale nijak neshání dodavatele. Ing. Maur se dále dotazoval, v čem je problém, proč firmy
nepodaly nabídky. Ing. Vojnarová uvedla, že v zadávací dokumentaci byl dán limit v rozpočtu a firmy se do této výše
nevešly. Dalším důvodem je termín realizace, který je však vázán dotačními podmínkami. Bohužel, nepodařilo se
dostat nabídku od firmy, která staví tělocvičnu. Ing. Maur se dotazoval, zda je možná změna v zadávací dokumentaci.
Změna možná je, ale termín musí zůstat stejný do 15.06.2019. Dále se Ing. Maur dotazoval, jak se časově vyvíjí
tělocvična. Dojde k souběhu obou staveb, avšak práce na tělocvičně budou probíhat uvnitř mimo venkovních úprav. V
průběhu jednání byla Ing. Vojnarové doručena SMS zpráva, týkající se prodloužení trvání lhůty pro využití dotace na
této investiční akci, tím se podstatně zvyšuje šance k její úspěšné realizaci.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 405- 17411/18,
(uložen úkol číslo 23372).
RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského
Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou
zakázku na stavební práce. RM schvaluje Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují a Radimem Palou, Dis., Šrobárova, 527/13, Ostrava - Hrabová, IČO: 01067982, na administraci dané veřejné
zakázky, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/3, a pověřuje ST jeho podpisem. Na základě tohoto dodatku bude organizace třetího
opakování veřejné zakázky zajištěna.

STIS

RM 405 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.4 Souhrnná žádost ke stavbě BD C na p.p.č. 2290, ul. Nerudova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/4 - Flash Příloha: RM 405 - 3/4 - Flash

Pan L.D. předložil městu Nové Město nad Metují souhrnnou žádost ke stavbě bytového domu C na p. p. č. 2290 v k.
ú. Nové Město nad Metují. Součástí této žádosti je následující:
1. Sjezd na p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují do ulice Nerudova, z p.p.č. 2290.
2. Předsazený arkýř nad chodníkem na p. p. č. 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici Nerudova. V
úrovni stropu 1. n. p., ve výšce min. 2,5 -3,2 m nad úrovní budoucího chodníku na p.p.č. 2034/6 bude v délce 8,5 m
vysunuta fasáda o 0,75 m, nad budoucí komunikaci a nad pozemek p.p.č. 2034/24 bude vysunuta fasáda o 0,75 m v
délce 7,66 m. Vznikne tak krytý prostor před vstupem do komerčních prostor v přízemí. Provoz chodníku nebude
omezen ani zúžen podpěrami, sloupy atd.
3. Uložení přípojek do p. p. č. 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují. Jedná se o přípojku splaškové
kanalizace, přípojku vody, přípojku elektro, přípojku plynu a přípojku telekomunikačního vedení (O2 a Goldware).
4. Souhlas s pokácením stromu (ořechu) na p.p.č. 2290 z důvodu výstavby oplocení, vsakovacího objektu a parkování.
K rozhodnutí:
Souhlasit se stavbou bytového domu C na p. p. č. 2290 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Souhlasit s předsazením arkýře nad p. p. č. 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Nerudova.
Souhlasit s uložením přípojek splaškové kanalizace, přípojky vody, elektro, plynu, telekomunikačního vedení (O2 a
Goldware).
Souhlasit se zřízením sjezdu přes pozemek p.p.č. 2034/24 v k.ú. Nové Město nad Metují.
Souhlasit s pokácením stromu.
Odůvodnění:
Odůvodnění: ORM a ARCH souhlasí. Další odborné útvary také souhlasí.
Ke Smlouvě o právu provést stavbu sjezdu není předkládán předkládací návrh, neboť je používána vzorová smlouva,
která byla schválena RM usnesením č. RM 379-16278/17 ze dne 11.09.2017.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy - Ing. Maur se ujistil, že jde o schválení souhrnné žádosti - OMM - potvrzeno, že ano. Mgr. Černý upozornil na
problém regulace. OMM - vše je schváleno v souladu s regulačním plánem.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 405- 17412/18,
(uložen úkol číslo 23373).
RM souhlasí se stavbou bytového domu C na p. p. č. 2290 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí s přesahem arkýře ve
výšce min. 2,5-3,2 m nad úrovní budoucího chodníku a komunikace nad pozemky p. p. č. 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové
Město nad Metují v ulici Nerudova. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing.
Lubomírem Dědkem, bytem V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad Metují, na uložení přípojek splaškové kanalizace, přípojky
vody, elektro, plynu, telekomunikačního vedení (O2 a Goldware) ve znění přílohy RM 405 - 3/4 a pověřuje ST podpisem této
smlouvy.RM ukládá ORM zaslat ve smyslu tohoto usnesení příslušné vyjádření ke stavbě bytového domu C.
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu přes budoucí komunikaci na p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují z
důvodu připojení budoucí novostavby bytového domu C na p. p. č. 2290/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v souladu s PD Terminál Rychta. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi
městem Nové Město nad Metují a Ing. Lubomírem Dědkem, bytem V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 405 - 3/4 a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM schvaluje pokácení stromu (ořechu) na parcele p.p.č. 2290 v k.ú. Nové Město nad Metují a ukládá žadateli zajistit
náhradní výsadbu do 6 měsíců od pokácení. O stanovení místa výsadby nového stromu požádá žadatel OMM.
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RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.5 Dětské hřiště na náměstí 17. listopadu - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/5 - Flash Příloha: RM 405 - 3/5 - Flash

Identifikace:

Dne 11.07.2018 bylo na základě výsledku výběrového řízení rozhodnuto o zadání veřejné zakázky „Dětské hřiště
náměstí 17. listopadu v Novém Městě nad Metují“. Smlouva však byla podepsána až po vydání příslušného
stavebního povolení, které bylo vydáno dne 30.07.2018. Vzhledem k tomu, že dodací lhůta herních prvků od výrobce
je cca 8-10 týdnů, dodavatel stavby žádá o posun termínu dokončení díla, které má být dokončeno dle smlouvy o dílo
nejpozději do konce září 2018. Dodavatel navrhuje prodloužení termínu na den 12.10.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s posunem termínu dokončení díla „Dětské hřiště náměstí 17. listopadu v Novém Městě nad Metují“.
Schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a pověřit ST podpisem dodatku č. 1.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo mohla být uzavřena až po vydání potřebného souhlasu, tak se objednání herních
prvků opozdilo. Navržený termín dokončení díla je adekvátní.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 405- 17413/18,
(uložen úkol číslo 23374).
RM souhlasí s posunem termínu dokončení díla „Dětské hřiště náměstí 17. listopadu v Novém Městě nad Metují“ do
12.10.2018. RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou B plus P, s.r.o., se
sídlem Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/5, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Veřejná zakázka "Cykloregion V. Moravce"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/6 - Flash Příloha: RM 405 - 3/6 - Flash

Dne 13.09.208 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Cykloregion V. Moravce“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek viz příloha č. RM 405 - 3/6.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky "Cykloregion V. Moravce", schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
V rámci veřejné zakázky bylo podáno celkem 7 obálek s nabídkami uchazečů. Realizace díla je termínově rozdělena
v souladu s přijatým usnesením ze dne 30.07.2018, tzn. že v letošním roce dojde k realizaci pouze I. etapy, a to
„Stavebních úprav stávající komunikace ul. Železova louka“. Celková nabídková cena je nižší, než je předpokládaná
cena. V letošním roce by měla proběhnout realizace etapy I. „Stavební úpravy stávající komunikace v ulici Železova
louka“. Pro tuto akci dne 10.09.2018 RM přijala usnesení, ve kterém doporučuje ZM přijmout příslušné rozpočtové
opatření, které bylo schvalováno na ZM dne 20.09.2018.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotazoval na jednotlivé etapy - OMM - 1. etapa Železova louka, 2. etapa Spy do poloviny komunikace k
Chlístovu , 3. etapa od druhé poloviny komunikace do Chlístova.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 405- 17414/18,
(uložen úkol číslo 23375).
RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek předložené komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek,
souhlasí se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Cykloregion V. Moravce“ firmě
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 10.828.485,22 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o
dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, ve znění
přílohy č. RM 405 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.7 Podnět radního Mgr. Černého na překopy provedené společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/7 - Flash Příloha: RM 405 - 3/7 - Flash

Dle usnesení č. RM 401-17301/18 ve znění: "RM ukládá OMM ve spolupráci s TS zmapovat a předložit do RM
překopy provedené společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, které za
poslední 2 roky vykazují propad vozovky a trhliny vrchní obrusné vrstvy na městských komunikacích." OMM předkládá
RM seznam překopů provedené VAK Náchod viz příloha č. RM 405 - 3/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí přehled překopů společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a uložit úkol.
Odůvodnění:
TS od společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. obdržely příslib, že propad v ul. Na Skalce a v ul. Pod
Výrovem u DPS opraví. Termín v současné době neznají, protože se jim nedaří sehnat firmu, která by závadu
odstranila. OMM doporučuje nechat ve sledování.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý apeloval, aby se více dbalo na dokončené překopy a byla provedena roční kontrola stavu překopů. Ing.
Pozděna uvedl, že na OMM mají přehled, kdy skončila stavba a jaká je záruční doba. Pokud není v souladu s
podmínkami smlouvy, stavbu reklamují. Mgr. Černý navrhuje úkol pro pana Trojana, aby toto více sledovaly i TS při
své činnosti. Dále Mgr. Černý uvedl jako pozitivní příklad úprav povrchů místních komunikací to, jak bylo realizováno
po rekonstrukcích rozvodu plynu v ulicích Pod Vodojemem, Na Skalce a U Lípy, kde byly komunikace a chodníky
dobře opravené, je zde zaasfaltovaná celá cesta. Po této stavbě je oprava v dobrém stavu. MST uvedl, že se v
posledních letech daří držet dobrou kvalitu překopů. Pouze u Sepského mostu je podána reklamace. Ing. Vojnarová
uvedla, že je třeba odlišit havárii vodovodu a plánovanou rekonstrukci plynovodu. Často se stane, že nám VaK nic
nenahlásí. MST uvedl, že do budoucna je třeba zavést systémové opatření, aby byly hlášeny i havárie. Ing. Vojnarová
uvedla, že toto všichni hlásí kromě VAK Náchod, a.s. Dozvíme se to až u dodatečně uzavírané smlouvy o překopu.
MST navrhuje připravit dopis řediteli VAKu, aby město dostávalo informace o všech překopech i při haváriích.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 405- 17415/18,
(uložen úkol číslo 23376).
RM bere na vědomí přehled překopů provedených za poslední 2 roky společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
Kladská 1521, 547 01 Náchod, na území Nové Město nad Metují. RM ukládá TS informovat RM o provedeném odstranění
závad v ul. Na Skalce a v ul. Pod Výrovem ve znění přílohy č. RM 405 - 3/7.
RM 405 Ukládá.

STIS
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3.8 Dodatek č. 1 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/8 - Flash Příloha: RM 405 - 3/8 - Flash

Termín ukončení realizace stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“, jejímž dodavatelem je firma
Novostav s.r.o., je nutné prodloužit z důvodu koordinace stavby se stavbou silnice o 1,5 měsíce do dne 15.11.2018.
ORM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 128/2018. Původní termín realizace stavby byl červen září 2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“ a pověřit ST podpisem dodatku.
Odůvodnění:
Z důvodu koordinace se stavbou silnice byl začátek prací posunut na den 27.06.2018. Doposud bylo možno provádět
pouze rekonstrukci opěrných zdí u domů č. p.1086 a 1085. Stavba silnice pokládá obruby až nyní. Dodavatel bude
moci realizovat chodníky cca 1 týden, pak musí práci přerušit, neboť bude probíhat práce na stabilizační vrstvě silnice
a následně pokládka asfaltu V tomto období bude možno pracovat na chodnících pouze výjimečně se souhlasem
stavby silnice. Volný prostor pro pokládku chodníků bude mít dodavatel až po dni 04.10.2018. ORM doporučuje
schválit posun termínu dokončení do dne 15.11. 2018.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur uvedl, že mu vadí, že máme spoustu dodatků k různým smlouvám - viz body v této RM - 3/8 až 3/13. MST
uvedl, že chodí na kontrolní dny a vidí, jak se stavby vyvíjejí. Nejdříve se opraví komunikace a potom teprve město
může rekonstruovat chodníky a veřejné osvětlení. Pokud se první stavba z nějakých důvodů zpozdí, nelze s
rekonstrukcí chodníků začít dřív, než bude komunikace zaasfaltovaná. Dále radní diskutovali o možnosti rozšíření
komunikace na Hradčanech viz možnost vybudování zálivů, umístění obrubníků. ST uvedl, že po skončení stavby
může město překládat náměty - například umístění zrcadla, bohužel záliv se zde udělat nedá a pojízdné chodníky
nelze připustit, bylo by to krajně nebezpečné pro chodce zde.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 405- 17416/18,
(uložen úkol číslo 23377).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 na posun dokončení realizace akce „Stavební úpravy chodníku v
ul. Na Hradčanech“ do dne 15.11.2018 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., Koutníkova 404/20,
503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/8, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Dodatek č. 1 k SOD „VO, MR v ul. Na Hradčanech“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/9 - Flash Příloha: RM 405 - 3/9 - Flash

RM usnesením č. RM 395-17058/18 schválila SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s .r.o.,
IČO: 15062201 na realizaci akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech“. Z důvodu rozdělení
stavby silnice a mostu na 2 etapy a přesunu realizace stavby mostu na rok 2019, je třeba rozdělit realizaci stavby VO
a MR na 2 etapy. 1. etapa - VO, MR podél chodníků a 2. etapa VO, MR na Rezeckém mostě. Dále je třeba změnit
termín ukončení realizace stavby ode dne 22.05.2018 do dne 30.09.2019. Původní termín realizace stavby byl
květen - 15.10.2018. Realizace 1. etapy bude stanovena z důvodů koordinace se stavbou silnice a chodníků ode dne
22.05.2018 do dne 15.11.2018, realizace II. etapy bude stanovena od července 2019 do dne 30.09.2019. ORM
předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 140/2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k SOD „VO, MR v ul. Na Hradčanech“ a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Stavba silnice byla rozdělena na 2 etapy, je nutno rozdělit i stavbu VO na 2 etapy. Stavba VO a MR byla zahájena dne
22.05.2018 pokládkou kabeláže, tyto práce jsou cca 1 měsíc hotovy. Nyní nelze v pracích na VO pokračovat. Montáž
stožárů bude možná nejdříve po dokončení prací na silnici po dni 04.10.2018 při pokládce dlažby chodníků.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 405- 17417/18,
(uložen úkol číslo 23378).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na realizaci akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na
Hradčanech“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 15062201, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/9, a to z důvodu rozdělení stavby silnice a mostu na 2 etapy a přesunu
realizace stavby mostu na rok 2019. RM pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.

STIS

RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 Dodatek č. 3 k SOD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/10 - Flash Příloha: RM 405 - 3/10 - Flash

RM usnesením č. RM 395-17057/18 schválila SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o.,
IČO: 45539006 na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1.máje Nové Město nad Metují“. Ve smlouvě o dílo
je požadována pozastávka ve výši 10 % po dobu 3 měsíců bezproblémového provozu. Z důvodů profinancování
dotace ze SFDI do konce roku je nutno zkrátit délku pozastávky na 1 měsíc. ORM předkládá ke schválení dodatek č.
3 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na zkrácení doby pozastávky na 1 měsíc.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 127/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ a
pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Pokud by byla dodržena původní doba pozastávky 3 měsíce, nebylo by možno zajistit profinancování dotace ze SFDI
do konce roku. ORM doporučuje schválit zkrácení doby pozastávky na 1 měsíc.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 405- 17418/18,
(uložen úkol číslo 23379).
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 127/2018 na zkrácení doby pozastávky na 1 měsíc na akci „Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec
Králové, IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/10, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Dodatek č. 3 k SOD „VO, MR a chráničky v ul. 1. máje“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/11 - Flash Příloha: RM 405 - 3/11 - Flash

RM usnesením č. RM 392-16909/18 schválila SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s .r.o.,
IČO: 15062201 na realizaci akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město
nad Metují“. Dodavatel stavby vyčíslil méně práce ve výši 738.125 Kč vč. DPH. Celková cena díla 1.905.844 Kč vč.
DPH se snižuje na 1.167.719 Kč vč. DPH. Ve smlouvě o dílo je požadována pozastávka ve výši 10 % po dobu 3
měsíců bezproblémového provozu. Z důvodů profinancování dotace ze SFDI do konce roku je nutno zkrátit délku
pozastávky na 1 měsíc. ORM předkládá ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na snížení ceny o
dílo o méně práce a zkrácení doby pozastávky na 1 měsíc.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o méně práce na přání města. V chodnících po obou stranách silnice byly navrženy 2 chráničky pro datové
kabely. Vedení města rozhodlo, o realizaci pouze jedné chráničky v chodníku na straně u pošty. Déle se jedná o
výkopy pro veřejné osvětlení v úseku mezi mostem a křižovatkou u Papežů, kde se VO, MR přikládalo do výkopu
prováděného firmou Elektrocomp s.r.o. Pokud by byla dodržena původní doba pozastávky 3 měsíce nebylo by možno
zajisti profinancování dotace ze SFDI do konce roku. ORM doporučuje schválit snížení ceny díla o méně práce a
zkrácení doby pozastávky na 1 měsíc.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 405- 17419/18,
(uložen úkol číslo 23380).
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na snížení celkové ceny díla o méněpráce a zkrácení doby
pozastávky o 1 měsíc akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“,
a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s r.o., Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové, IČO:
15062201, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/11, a pověřuje ST jeho podpisem.

STIS

RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.12 Oprava přístupové komunikace ke společnosti Ammann Czech Republic a.s. - žádost o souhlas města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/12 - Flash Příloha: RM 405 - 3/12 - Flash

Společnost PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, požádala o souhlas města s akcí "Oprava příjezdové
komunikace k areálu Ammann“. Investorem zmíněné stavby je společnost Ammann Czech Republic a.s., Náchodská
145, 549 01 Nové Město nad Metují. Touto stavbou jsou dotčeny pozemky p. p. č. 549/49, 549/61, 547/11 a 547/5 v k.
ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města.
K rozhodnutí:
Souhlasit s opravou přístupové komunikace k areálu společnosti Ammann Czech Republic a.s. Schválit smlouvu o
podmínkách provedení stavby. Pověřit ST podpisem smlouvy. Rozhodnout o realizaci zbývajícího nedořešeného
úseku na p. p. č. 547/11 v k. ú. Nové Město nad Metují - úsek mezi přístupovou komunikací a zastávkou.
Odůvodnění:
ORM: Po bližším prozkoumání projektu bylo zjištěno, že dojde k odstranění stávajících obrubníků silničních a
záhonových a rozdláždění stávajícího chodníku v rozsahu cca 5 m2. Po upřesnění od projektanta nemáme k
provedení stavby námitky. Navrhujeme před zahájením realizace projednat s dodavatelem stavby rozsah napojení
komunikace. Bylo by vhodné dořešit při jedné akci zbývající nedořešenou část směrem k zastávce v délce cca 15 m
do místa, kde je v současné době nový povrch, který byl realizován v rámci rekonstrukce Náchodské ulice. Zvážit
možnost jednání ze strany města o spolupráci případně spolufinancování realizace vyznačeného úseku se
společností Ammann Czech Republic a.s.
Pro provedení stavby na pozemcích města bude nutné uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby.
Vyjádření projektanta:
Na pozemcích města bude docházet pouze k napojení na nový povrch účelové komunikace v následující podobě:
Asfaltové plochy budou schodovitě vyfrézovány na šířku uvedenou v situaci (2,5 m) a poté doasfaltovány s ohledem
na výšky nové komunikace, aby napojení tvořilo plynulý přechod ze stávajícího stavu na nový. Styčná spára bude
zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.
U chodníkové části dojde k výměně obruby a tím pádem je potřeba zámkovou dlažbu na šířku cca 2,0 m rozebrat,
osadit obrubu na požadovanou výšku, obnovit konstrukční vrstvy pod dlažbou a zámkovou dlažbu osadit zpět.
Veškeré výšky podsádek obrub, varovné pásy a vodící linie budou zachovány ve stávajícím stavu. Vzhledem k
osazení stávající zámkové dlažby zpět nebude vizuálně žádný zásah do chodníku poznat.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 405- 17420/18,
(uložen úkol číslo 23381).
RM souhlasí s provedením stavby „Oprava přístupové komunikace k areálu Ammann“ dle předložených projekčních
podkladů. RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Ammann Czech Republic a.s., Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/12, a pověřuje
ST podpisem smlouvy. RM dále ukládá ST jednat se společností Ammann Czech Republic a.s., aby při realizaci stavby
opravy komunikace byl dořešen i úsek k přilehlé autobusové zastávce.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Dodatek č. 1 k SOD na akci „Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/13 - Flash Příloha: RM 405 - 3/13 - Flash

V RM 403 byla schválena realizace nové akce "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" v rámci rekonstrukce
vozovky III/30821 (Spy - Krčín), kterou realizuje KHK a RM 403 udělila výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a souhlasila se zadáním stavebních úprav části chodníku v ul. Dobrušská firmě, která jako
subdodavatel realizovala ostatní chodníky v ul. Dobrušská, a to firmě BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32, Velké
Poříčí, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 219.010,28 Kč vč. DPH. V SOD byl stanoven termín dokončení dne
31.10.2018. Firma se obrátila na OMM, že z kapacitních důvodů nemůže dodržet uvedený termín, a tudíž nemůže
podepsat uvedenou SOD. V případě prodloužení termínu do dne 07.12.2018 je firma BEZEDOS s.r.o., Náchodská
628, 549 32, Velké Poříčí, schopna realizaci uvedené akce zvládnout.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k SOD na akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 405- 17421/18,
(uložen úkol číslo 23382).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD na akci "Stavební úpravy části chodníku v ul. Dobrušská" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32, Velké Poříčí, IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/27, a
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.

STIS

RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.14 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 1. investiční priorita Rekonstrukce kamenného mostu ve
Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash Příloha: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash

Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 a jeho přílohy - viz příloha č. RM 405 - 7/10. Pro tento
investiční záměr je zpracována projektová dokumentace "Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku
pro pěší a cyklisty".
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí investiční prioritu a uložit úkol pro OMM - tj. pokračovat v přípravách na získání stavebního povolení.
Odůvodnění:
V současné době PD prochází úpravami tak, aby odpovídala požadavkům dle stavebního zákona a doporučením KÚ
KHK a dále pak, aby byla v souladu s nově schváleným územním plánem. Dříve než bude zařazena investiční akce
mostu do rozpočtu na realizaci, je zapotřebí získat příslušné povolení včetně nabytí právní moci. Vzhledem k
podaným námitkám a odvoláním ve společném územním a stavebním řízení očekáváme složitý průběh. Odvolatelé
považují tento kamenný most za kulturní dědictví a požadují jeho opravu, nikoliv jeho odbourání a zakonzervování a
umístění nové lávky pro pěší a cyklisty.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotázal, zda je nutná změna projektu. Změna není nutná, ale k nějakým drobným úpravám došlo, aby se
vyhovělo všem požadavkům KÚ v rámci odvolacího řízení. Mgr. Černý uvedl, že pro RM je důležité, že OV Vrchoviny s
navrhovaným projektem nemá problém.
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 405- 17422/18,
(uložen úkol číslo 23383).
RM vzala na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Rekonstrukce kamenného mostu ve
Vrchovinách" a ukládá OMM pracovat na získání příslušného povolení dle zpracované projektové dokumentace s technickým
řešením odbourání vrchní části kamenného mostu, zakonzervování a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty. RM ukládá
OMM po získání příslušného stavebního povolení navrhnout tuto akci do rozpočtu města.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 2. investiční priorita Rekonstrukce vodní nádrže
Vrchoviny p. p. č. 215
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash Příloha: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash

Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 a jeho přílohy - viz příloha č. RM 405 - 7/10. PD
rekonstrukci nádrže je připravena. Požadavek z OV Vrchoviny je minimálně na opravu vypouštěcího zařízení včetně
zatrubení. OMM má z RM 400 uloženo vložit do návrhu rozpočtu na rok 2019 finanční částku potřebnou na realizaci
nového zatrubení od umělé vodní nádrže do přilehlého vodního toku v místní části Vrchoviny.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí investiční prioritu a uložit OMM hledat vhodný dotační titul a v případě úspěchu řešit v rámci rozpočtu
na rok 2019.
Odůvodnění:
Vyjádření projektové manažerky: U programu Mze 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obcí jsou podporovány nerybochovné rybníky (rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován
za účelem podnikání), které zároveň splňují další podmínky programu.; Na MZe jsem již psala konzultační e-mail se
základními parametry v.n. Vrchoviny a Spy. Bylo mi odpovězeno, že dle prvotních informací (základní info z PD a
fotodokumentace) se akce jeví, že by mohly být do programu zařazeny, pokud splní veškeré podmínky programu.
Ještě jsme podmínky programu přeposlali projektantovi, aby z pohledu dotačních pravidel akci posoudil.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 405- 17423/18,
(uložen úkol číslo 23384).
RM vzala na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Rekonstrukce vodní nádrže Vrchoviny p. p. č.
215" a ukládá OMM prověřit dotační možnosti k provedení této akce s tím, že v případě obdržení dotace bude investice
realizována v rámci rozpočtu na rok 2019.

STIS

RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 05.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.16 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 3. investiční priorita Obnova autobusové čekárny směr
Náchod
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash Příloha: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash

Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 a jeho přílohy - viz příloha č. RM 405 - 7/10. Podnět OV
Vrchoviny: "Je nutné vyřešit majetkové poměry pod stávajícím přístřeškem, aby bylo možné obměnu realizovat". RM
se touto problematikou již zabývala a přijala toto usnesení RM 402 17 307/18: „RM vzala na vědomí vzniklou situaci
ohledně umístění přístřešku pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách ve směru na Náchod. RM uložila OMM
pokračovat v jednání mezi městem Nové Město nad Metují a Státním pozemkovým úřadem o možnosti umístit
přístřešek na jejich pozemek.“
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí investiční prioritu OV Vrchoviny a uložit OMM pokračovat v jednání s vlastníky či nájemci pozemků. V
případě úspěšného završení jednání pak řešit realizaci nové čekárny v rámci příslušné položky rozpočtu na rok 2019.
Odůvodnění:
OMM obdržel nový dopis ze Státního pozemkového úřadu. V dopise se píše o tom, že se má město dohodnout s jejich
nájemcem o přemístění autobusové čekárny, pak by měl PÚ dát souhlas.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 405- 17424/18,
(uložen úkol číslo 23385).
RM vzala na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Obnova autobusové čekárny směr Náchod" a
ukládá OMM pokračovat v jednání s vlastníkem či nájemcem předmětného pozemku, kde by měla být zastávka umístěna. V
případě dohody pak řešit realizaci nové čekárny v rámci příslušné položky rozpočtu na rok 2019.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 05.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 4. investiční priorita - Úprava plochy kontejnerového
stání v dolní části Vrchovin
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash Příloha: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash

Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 a jeho přílohy - viz příloha č. RM 405 - 7/10. OV Vrchoviny
vznáší požadavek na úpravu kontejnerového stanoviště ze zámkové dlažby a částečné odstínění.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí investiční prioritu OV Vrchoviny a uložit úkol OMM.
Odůvodnění:
OMM navrhuje vložit do zásobníku investičních akcí. Odhad nákladů je do 100 tis. Kč. OŽP: v současném stavu se
jedná o 5 kontejnerových nádob, doporučujeme stanoviště rozšířit na 7 nádob. Např. se může jednat o kontejner na
textil apod.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 405- 17425/18,
(uložen úkol číslo 23386).
RM bere na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Úprava plochy kontejnerového stání v dolní části
Vrchovin" a ukládá OMM vložit do zásobníku investičních akcí města tuto novou investiční akci.

STIS

RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.18 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 5. investiční priorita - Zpracování PD pro osvětlení
kruhového objezdu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash Příloha: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash

Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 a jeho přílohy - viz příloha č. RM 405 - 7/10. OV Vrchoviny
by chtěl znovu upozornit na nebezpečný kruhový objezd a jeho nedostatečné osvětlení u přechodů pro chodce a
zároveň na nedostatečné vodorovné označení přechodu pro chodce směr Krčín. Proto žádají o zadání PD pro
kompletní osvětlení přechodů v okolí celého kruhového objezdu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí investiční prioritu OV Vrchoviny a uložit úkol OMM.
Odůvodnění:
Již dříve se tímto požadavkem zabývala RM 162-6395/09; RM 312-13175/15 a opakovaný podnět z OV Vrchoviny.
Dle usnesení bylo uloženo: RM ukládá OMM zařadit osvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky ve
Vrchovinách u kruhového objezdu do seznamu investičních akcí města.; Nové informace na jednání RM 315 - DI NA
požaduje nasvětlit všechny 4 přechody u kruhové křižovatky současně a to z důvodu bezpečného provozu na komun.
Jeden přechod cca 210tis.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 405- 17426/18,
(uložen úkol číslo 23387).
RM bere na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Zpracování PD pro osvětlení kruhového
objezdu" a ukládá OMM ponechat investiční akci v zásobníku investičních akcí města v podobě upravené dle nových
informací z DI PČR Náchod.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - Žádost o retardér na silnici ve směru od Přibyslavi do
Vrchovin
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/19 - Flash Příloha: RM 405 - 3/19 - Flash

Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 a jeho přílohy - viz příloha č. RM 405 - 7/10. OV Vrchoviny
žádá o umístění zpomalovacího nižšího retardéru na silnici ve směru od Přibyslavi do Vrchovin v místech dopravní
značky „30“. Bohužel tato dopravní značka není vůbec respektována a vozidla vjíždějí do obce velmi vysokou rychlostí.
K rozhodnutí:
Ne/uložit jednání s PČR DI NA o umístění retardéru na silnici ve směru od Přibyslavi do Vrchovin.
Odůvodnění:
Vyjádření ODSH: Umístění retardéru není možné schválit na krajské silnice. Lze povolit na místní komunikace 3. a 4.
třídy, dále na účelové komunikace. Vyjádření OMM: požadavek na umístění retardéru je na místní komunikaci 3. třídy,
lze tedy retardér umístit, za předpokladu souhlasného stanoviska PČR DI NA. Součástí retardéru jsou v obou
směrech potřeba také dopravní značky, které informují řidiče o retardéru. Upozorňujeme na případné další přibývající
dopravní značení a zařízení, u kterého musí být TS kontrolován stav.
Vyjádření MP viz příloha RM 405 - 3/19.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza se dotazoval, zda Technické služby mají k dispozici použitý retardér. Ano mají. RM ukládá TS použít tento
retardér, který byl umístěn v ulici bratří Čapků.
K čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 405- 17427/18,
(uložen úkol číslo 23388).
RM ukládá zahájit jednání o umístění retardéru na silnici ve směru od Přibyslavi do Vrchovin s PČR - Dopravním
inspektorátem Náchod.

STIS

RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 03.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.20 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - Žádost o obnovení přídavného zrcadla na kruhovém
objezdu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash Příloha: RM 405 - 3/14 až 3/20 - Flash

Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 a jeho přílohy - viz příloha č. RM 405 - 7/10. OV Vrchoviny
podporuje žádost obyvatel z místní části Vrchovin (slepá ulice) o obnovení umístění malého přídavného zrcadla k již
existujícímu zrcadlu na kruhovém objezdu ve Vrchovinách, přílohou č. 2 k zápisu je i podpisový arch místních
obyvatel. (Před havárií autobusu zde byla zrcadla dvě, od oné havárie se vrátilo pouze jedno zrcadlo.) Výjezd na
kruhový objezd ze slepé ulice je velmi nebezpečný. Nejsou vidět auta přijíždějící od Nového Města směr Náchod.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o úkolu pro OMM - prověřit potřebnost druhého zrcadla a případně ho doplnit.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 405- 17428/18,
(uložen úkol číslo 23389).
RM ukládá OMM ve spolupráci s TS prověřit potřebnost umístění druhého zrcadla na okružní křižovatce ve Vrchovinách a
případně chybějící zrcadlo doplnit.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 05.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.21 Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 1. investiční priorita Vybudování mostku s inundačním
propustkem v Husitské ulici
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash Příloha: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash

Zápis č. 9 Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018 - viz příloha č. RM 405 - 7/11. Investiční akce zařazena na první
místo. V minulosti byla realizace odkládána z důvodu objízdných tras přes ulici Husitskou. PD je ve stupni
prováděcím, tedy připraveném na realizaci.
K rozhodnutí:
Vzít investiční akci na vědomí.
Odůvodnění:
OMM má investiční akci zařazenou v přehledu uvažovaných investic na rok 2019.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 405- 17429/18,
(uložen úkol číslo 23390).
RM bere na vědomí žádost OV Krčín - realizovat jako prioritní investiční akci v roce 2019 akci "Vybudování mostku s
inundačním propustkem v ulici Husitské" a ukládá OMM zařadit akci do pracovní verze radničního rozpočtu na rok 2019.
RM 405 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 05.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.22 Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 2. investiční priorita Rekonstrukce asfaltového povrchu v ulici
Pod Strážnicí (Kujalka)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash Příloha: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash

Zápis č. 9 Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018 - viz příloha č. RM 405 - 7/11. OV uvádí mezi investičními
prioritami na rok 2019 na druhém místě Rekonstrukci asfaltového povrchu v ulici Pod Strážnicí (Kujalka). Jedná se o
novou akci. Navržená akce není dosud zařazena do zásobníku investičních akcí.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit úkol OMM.
Odůvodnění:
OMM nemá v současné době připravenou PD.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 405- 17430/18,
(uložen úkol číslo 23391).
RM bere na vědomí žádost OV Krčín - realizovat jako další prioritní investiční akci v roce 2019 Rekonstrukci asfaltového
povrchu v ulici Pod Strážnicí (Kujalka). RM ukládá OMM vložit akci do zásobníku investičních akcí.

STIS

RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.23 Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 3. investiční priorita vybudování části chodníků v ulici
Husitská a v ulici Na Kopci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash Příloha: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash

Zápis č. 9 Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018 - viz příloha č. RM 405 - 7/11. OV uvádí mezi investičními
prioritami na rok 2019 na třetím místě vybudování chybějících částí chodníků v Husitské ulici od mostku za č. p. 17 po
most pod
kostelem (podél p. p. č. 134/4) a chodníku v ulici Na Kopci od č. p. 245 ke kostelu (podél p. p. č. 25/16 a 25/15).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit úkol OMM.
Odůvodnění:
Akce je fakticky již v Zásobníku investičních akcí zařazena. V zásobníků akcí je pod ID číslem 417: Dostavba
chodníku v ulici Na Kopci, od č. p. 245 směrem ke kostelu (podél p. p. č. 25/16 a 25/15), RM 190-7791/10 a 2108732/11. Akce souvisí s ID akcí 622: Výstavba nového mostu přes řeku Metuji v ulici Husitská u krčínského hřbitova,
tak aby chodník byl průběžný. Pod akcí ID č. 416: Dostavba chodníku v ulici Husitská, od mostku za č. p.17 po most
pod kostelem, RM 190-7791/10 a 210-8732/11.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 405- 17431/18
RM bere na vědomí žádost OV Krčín realizovat jako další prioritu vybudování chybějících částí chodníků v Husitské ulici od
mostku za č. p. 17 po most pod kostelem (podél p. p. č. 134/4) a chodníku v ul. Na Kopci od č. p. 245 ke kostelu (podél p. p.
č. 25/16 a 25/15) a ukládá OMM ponechat investiční akci v zásobníku akcí města.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.24 Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 4. investiční priorita Rekonstrukce asfaltového povrchu ulice
Jarošova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash Příloha: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash

Zápis č. 9 Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018 - viz příloha č. RM 405 - 7/11. OV uvádí mezi investičními
prioritami na rok 2019 na čtvrtém místě Rekonstrukci asfaltového povrchu ulice Jarošova. PD je rozpracovaná v
rozsahu rekonstrukce ulice v návaznosti na inženýrské sítě, nejsou ale vyřešeny majetkové vztahy.
K rozhodnutí:
Uložit další postup.
Odůvodnění:
Práce na PD byly v předchozích letech přerušeny - majetkoprávní vztahy.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o možné rekonstrukci ulice kpt. Jaroše, zajímali se o to, v čem spočívají majetkoprávní problémy
zde, které vedly k zastavení prací na PD. Radní se shodli, že zde není možná pouhá oprava povrchu jako např. v ulici
Rašínova, zde půjde o rekonstrukci veškerých sítí a tím se zásadně zvedá cena této investice. MST - bez dotace bude
toto velký problém, jak akci ufinancovat. Radní se shodli dále v tom, že je třeba prověřit na VaKu stav kanalizace zde
a šanci, že by v případ potřeby proběhla v součinnosti s městem její rekonstrukce.
K čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 405- 17432/18,
(uložen úkol číslo 23392).
RM bere na vědomí žádost OV Krčín realizovat jako další prioritu Rekonstrukci asfaltového povrchu ulice Jarošova a ukládá
OMM rozpracovaný námět ponechat v Seznamu investic. RM ukládá OMM prověřit na VaK Náchod a.s. stav kanalizace v této
ulici s tím, zda přichází v dohledné době v úvahu její rekonstrukce.

STIS

RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.25 Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 5. investiční priorita Opravu kříže na Žižkově náměstí a
umístění repliky sošky sv. Václava
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash Příloha: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash

Zápis č. 9 Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018 - viz příloha č. RM 405 - 7/11. OV uvádí mezi investičními
prioritami na rok 2019 na pátém místě Opravu kříže na Žižkově náměstí a umístění repliky sošky sv. Václava. RM se
touto problematikou již zabývala a přijala toto usnesení č. RM 404-17364/18: RM souhlasí s tím, aby restaurování
sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí bylo zařazeno do rozpočtu města 2019 a realizace byla provedena až
po dokončení „Územní studie veřejného prostranství - Žižkovo náměstí“.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí - záležitost je již řešena usnesením č. RM 404-17364/18.
Odůvodnění:
Položka je zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se o celkovou opravu, jejíž součástí je i replika chybějící
sošky.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

3.26 Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 6. investiční priorita obnova a revitalizace vybraných
vegetačních prvků od Luštince ke kravínu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash Příloha: RM 405 - 3/21 až 3/26 - Flash

Zápis č. 9 Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018- viz příloha č. RM 405 – 7/11. OV uvádí mezi investičními
prioritami na rok 2019 na šestém místě Provedení obnovy a revitalizace vybraných vegetačních prvků od Luštince ke
kravínu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí návrh investiční priority a uložit úkol OMM.
Odůvodnění:
TS a OŽP: Podél této komunikace jsou staré jabloně, hrušky a třešně a dle našeho názoru rostou převážně mimo
pozemky města. Město ale fakticky nemůže nařídit majitelům, aby své stromy vykáceli a vysázeli nové.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil, že se jedná o soukromé pozemky, proto je navrženo pouze to, že RM bere tuto prioritu OV Krčín na
vědomí. Radní diskutovali nad možností revitalizace uvedené zeleně. Radní se shodli, že se jedná o soukromé
pozemky, a z tohoto důvodu město požadované úpravy vyjednávat ani realizovat nebude.
K čl. 3. 26 USNESENÍ č. RM 405- 17433/18
RM bere na vědomí požadavek OV Krčín v záležitosti investiční priority "Obnova a revitalizace vybraných vegetačních prvků
od Luštince ke kravínu". Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé pozemky, tak město žádnou iniciativu v dané záležitosti
nechystá.

STIS

RM 405 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.27 Expertní posudek dynamického působení dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 3/27 - žlutý papír Příloha: RM 405 - 3/27 - žlutý papír

Dne 24. září 2018 (v průběhu jednání RM 405) byl městu doručen expertní posudek dynamického působení dopravy
na historickou zástavbu a skalní podloží v Novém Městě nad Metují, který vypracovali Doc. Ing. Petr Fajman, CSc., a
Prof. Ing. Jiří Máca, CSc. z ČVUT, Fakulty stavební v Praze. V závěru posudku je uvedeno, že nejlepším a
nejekonomičtějším řešením daných problémů je maximální omezení veškeré dopravy zde.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní byli seznámeni se závěry Expertního posudku. MST navrhnul posudek předat ŘSD s komentářem týkajícím se
poškozování soukromých nemovitostí i chodníku města v důsledku dopravy vedoucí po silnici 1/14. Ing. Maur uvedl,
že se obává, že i po otevření rekonstruované silnice Spy - Krčín bude hodně lidí využívat tuto silnici, protože si na ni
zvykli. Proto by bylo vhodné v rámci potřebné opravy nerovností a prasklin na komunikaci ve vjezdech do náměstí,
přejezd přes náměstí na nezbytnou dobu uzavřít. To ale bude třeba prosadit především na ŘSD. MST navrhuje
posudek zveřejnit, pokud to půjde, a to včetně kroků, které město dělá a bude dělat v souvislosti s navrhovanými
opatřeními. Dále radní diskutovali nad metodami omezení těžké dopravy, především té autobusové, tzn. výměna
velkých autobusů za malé. Ing. Prouza na otázku možnosti snížení tonáže autobusů odpověděl, že tu určité možnosti
jsou a je zde několik variant. Záleží na jednání s KÚ KHK. ST uvedl, že další z možností odklonu dopravy odsud by
bylo přeložení I/14 na silnici ze Spů do Krčína. Tomuto kroku ale mj. brání udržitelnost projektu financovaného z
dotace (15 let) v případě silnice od Spů přes Krčín směr Náchod.
K čl. 3. 27 USNESENÍ č. RM 405- 17434/18,
(uložen úkol číslo 23393).
RM ukládá OMM jednat ve spolupráci s vedením města s KÚ KHK a ŘSD v souladu se závěry Expertního posudku
dynamického působení dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží v Novém Městě nad Metují.

STIS

RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 03.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

15:00

OMM

4.1 Odkoupení kuchyňské linky - vybavení bytové jednotky
Identifikace:

(Int.: OSN/720) Zdroj. dokum.: RM 405 - 4/1 - Flash Příloha: RM 405 - 4/1 - Flash

Ze strany nájemníka bytové jednotky č.12, v čp. 478, ul. ČSA, paní R.Š. byla ukončena nájemní smlouva na tento byt.
Nájemník se souhlasem správce provedl na své náklady výměnu kuchyňské linky, včetně spotřebičů. Pořízení
kuchyňské linky a spotřebičů proběhlo před 7-8 lety za celkové náklady 44.700 Kč. OSN doporučuje provést vyrovnání
za pořízení výše uvedeného vybavení za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku č. 3955/18, zpracovaného Ing.
Jiřím Prouzou, a to za 20.100 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s odkoupením vybavení bytové jednotky.
Odůvodnění:
V případě, že si nájemce odveze kuchyňskou linku, musíme byt vybavit novou kuchyní za obdobné náklady, které
vycházejí z posudku. Vzhledem ke kvalitě provedení a stavu v jakém se kuchyňská linka včetně spotřebičů nacházejí,
doporučuje OSN provést odkoupení tohoto vybavení.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 405- 17435/18,
(uložen úkol číslo 23394).
RM souhlasí s odkoupením kuchyňské linky, včetně spotřebičů, jako vybavení bytové jednotky č.12, v čp. 478, ul. ČSA, od
stávajícího nájemníka R.Š. za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku č. 3955/18, a to 20.100 Kč.
RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Ubytovací a provozní řád - aktualizace
Identifikace:

(Int.: OSN/721) Zdroj. dokum.: RM 405 - 4/2 - Flash Příloha: RM 405 - 4/2 - Flash

Jedná se o aktualizaci ubytovacího a provozního řádu objektu městské ubytovny, čp. 179, ul. 1. máje, Krčín.
Aktualizace se týká především doby trvání ubytování klientů. OSN ve spolupráci s OSV předkládá návrh na časové
omezení ubytování. Toto opatření směřuje k podpoře aktivity samotných klientů, kteří jsou nuceni aktivně řešit svoji
situaci. Klienti budou díky této změně úzce spolupracovat s OSV. Změna dále řeší drobné provozní úpravy a zpřísňuje
postihy za nedodržování povinností ubytovaného.
K rozhodnutí:
Souhlasit s aktualizací Ubytovacího a provozního řádu Městské ubytovny.
Odůvodnění:
Městská ubytovna má funkci dočasného ubytování při řešení problémových životních situací klientů. Někteří klienti
však ubytovnu začali vnímat jako levné a trvalé bydlení. Opatření směřuje k podpoře aktivity samotných klientů, kteří
jsou nuceni aktivně řešit svoji situaci. Klienti budou díky této změně úzce spolupracovat s OSV. Změna doplňující text
je provedena modrou barvou a změna rušící text je provedena přeškrtnutým červeným písmem. Změny byly
konzultovány a odsouhlaseny s OSV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 405- 17436/18,
(uložen úkol číslo 23395).
RM souhlasí s aktualizací ubytovacího a provozního řádu objektu městské ubytovny, čp. 179, ul. 1. máje, Krčín v duchu
přílohy RM 405 - 4/2 s platností od 01.10.2018.

STIS

RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Žádost - nájem LDT Pavlátova louka
Identifikace:

(Int.: OSN/722) Zdroj. dokum.: RM 405 - 4/3 - Flash Příloha: RM 405 - 4/3 - Flash

Vzhledem k sezónnímu provozu areálu LDT Pavlátova louka, žádá budoucí nájemce o zvážení možnosti platby
prvního nájemného až ve II. čtvrtletí roku 2019. Dle nájemní smlouvy je první platba stanovena již na IV. čtvrtletí roku
2018. Jako důvod uvádí budoucí nájemce to, že areál bude předán do užívání na konci sezóny, kdy ho nelze
provozovat s žádným ekonomickým výsledkem.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s odložením první platby nájemného.
Odůvodnění:
Jako důvod uvádí budoucí nájemce to, že areál bude předán do užívání na konci sezóny, kdy ho nelze provozovat s
žádným ekonomickým výsledkem. Navíc chce areál odpovědně připravit na novou sezónu, což obnáší nemalou
investici. Dle názoru OSN jsou uvedené důvody opodstatněné, přesto bychom doporučovali stanovit, alespoň
symbolické nájemné. Tedy variantu, že vzhledem k sezónnímu charakteru provozu areálu LDT Pavlátova louka
bychom se přiklonili ke snížení platby nájemného na období IV. čtvrtletí 2018 a I. čtvrtletí 2019 na 25 % standardně
stanoveného nájmu (tj. 6.750 Kč/čtvrtletí). Ostatní ujednání smlouvy o nájmu by zůstala v platnosti.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že by odpuštění platby bylo v rozporu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souhlasili
s odložením platby za IV. čtvrtletí 2018 a za I. čtvrtletí 2019.
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 405- 17437/18,
(uložen úkol číslo 23396).
RM souhlasí s odložením platby nájemného za LTD Pavlátova louka za IV. čtvrtletí roku 2018 a I. čtvrtletí roku 2019, a to se
splatností nejpozději do 30.09.2019.
RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.4 Zápis ze 147. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/723) Zdroj. dokum.: RM 405 - 4/4 - Flash Příloha: RM 405 - 4/4 - Flash

Zápis ze 147. zasedání Bytové komise konané dne 12.09.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 405- 17438/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 147. zasedání Bytové komise konané dne 12.09.2018 ve znění přílohy č.
RM 405 - 4/1.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/724) Zdroj. dokum.: RM 405 - 4/5 - Flash Příloha: RM 405 - 4/5 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.08.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 405- 17439/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.08.2018 ve znění přílohy č. RM 405 - 4/5.

STIS

RM 405 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.6 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.08.2018
Identifikace:

(Int.: OSN/725) Zdroj. dokum.: RM 405 - 4/6 - Flash Příloha: RM 405 - 4/6 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.08.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 405- 17440/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.08.2018 ve znění
přílohy č. RM 405 - 4/6.
RM 405 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 VZ - „Příjezd k Domu dětí a mládeže“
Identifikace:

(Int.: OSN/727) Zdroj. dokum.: RM 405 - 4/7 - Flash Příloha: RM 405 - 4/7 - Flash

Dne 19.09.2018 se uskutečnilo otevírání obálek na veřejnou zakázku „Příjezd k Domu dětí a mládeže“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 405 - 4/7. Smlouva o dílo č. 2192018 bude předložena vedoucím OSN přímo na jednání RM 405.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci v plánu oprav 2018. Na realizaci je vyčleněno 250 tis. Kč. Finanční rozdíl bude pokryt z
rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 405- 17441/18,
(uložen úkol číslo 23397).
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu: " Příjezd k Domu dětí a mládeže“, firmě JV Dlažby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00
Praha 3, za nabídkovou cenu 330.651,64 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou JV Dlažby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, ve znění přílohy č. RM 405 - 4/7, a pověřuje ST
jejím podpisem.

STIS

RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

15:10

OSKS

5.1 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 03.09.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 5/1 - Flash Příloha: RM 405 - 5/1 - Flash

Dne 03.09.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen "ŠR"). ŠR schválila Školní řád
pro školní rok 2018/2019, Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2018/2019, Vnitřní řád školního klubu pro školní rok
2018/2019 a Pravidla pro hodnocení žáků pro školní rok 2018/2019. ŠR se seznámila s organizací školního roku
2018/2019, s plánovanými akcemi a s projekty, do kterých se škola zapojila. Ředitelka školy informovala ŠR o
přípravě realizace projektu "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 03.09.2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 405- 17442/18
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 03.09.2018 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 405 - 5/1.
RM 405 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 12.09.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 5/2 - Flash Příloha: RM 405 - 5/2 - Flash

Dne 12.09.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR schválila Školní řád pro
školní rok 2018/2019 a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků pro školní rok 2018/2019.
Ředitelka školy informovala ŠR o opravách a rekonstrukcích, které se ve škole uskutečnily v průběhu prázdnin, o
připravovaných rekonstrukcích, o projektu "Šablony I" a "Šablony II", o účasti školy na akci DED 2018 a o současném
stavu ve školní jídelně, kde se situace stabilizovala. Podrobnosti viz příloha č. RM 405 - 5/2.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 12.09.2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 405- 17443/18
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod
ze dne 12.09.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 405 - 5/2.
RM 405 Bere na vědomí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.3 Žádost o povolení omezení a přerušení provozu "ZŠ a MŠ Krčín" - pracoviště "MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 5/3 - Flash Příloha: RM 405 - 5/3 - Flash

Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" pro pracoviště "MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s přerušením provozu mateřské
školy v době od 27.12 do 31.12.2018 (vánoční prázdniny) a s omezením provozu ve škole takto: 29. a 30.10.2018
(podzimní prázdniny), 03.01.2019 (vánoční prázdniny), 01.02.2019 (pololetní prázdniny), 04.03. - 08.03.2019 (jarní
prázdniny), 18.04.2019 (velikonoční prázdniny). Ve dnech přerušeného i omezeného provozu budou zaměstnanci
postupně čerpat řádnou dovolenou. Informace o přerušení a omezení provozu mateřské školy budou zveřejněny na
přístupném místě ve škole a to nejméně 2 měsíce předem.
K rozhodnutí:
Schválit omezení a přerušení provozu ve školním roce v "MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Za
závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 405- 17444/18
RM schvaluje přerušení provozu v Základní škole a Mateřské škole Krčín, pracoviště Mateřská škola Krčín 27. - 31.12.2018.
RM schvaluje omezení provozu v Základní škole a Mateřské škole Krčín, pracoviště Mateřská škola Krčín ve dnech 29. 30.10.2018, 03.01.2019, 01.02.2019, 04.03. - 08.03.2019 a 18.04.2019.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Dětský silvestr 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 5/4 - Flash Příloha: RM 405 - 5/4 - Flash

OŠKS informuje RM o přípravě tradiční akce "Dětský silvestr 2018". Akce se uskuteční na Husově náměstí dne
31.12.2018 od 15:00 do 17:00 hodin. RM je předložen návrh smlouvy na zajištění dvouhodinového programu, který by
měla zajistit Umělecká agentura Gardes - návrh smlouvy s touto agenturou viz příloha č. RM 405 - 5/4. Pro děti bude
připraven čaj a párek v rohlíku zdarma. Silvestrovské odpoledne bude zakončeno ohňostrojem.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o přípravách "Dětského silvestra 2018" a schválit smlouvu na zajištění dvouhodinového
programu.
Odůvodnění:
Návrhy obou smluv byly projednány a odsouhlaseny PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 405- 17445/18,
(uložen úkol číslo 23398).
RM bere na vědomí informace o přípravě "Dětského silvestra 2018". RM schvaluje smlouvu o zprostředkování vystoupení
(kouzelník) mezi městem Nové Město nad Metují a Uměleckou agenturou Gardes, Ivana Stebilová, ul. Černobyla 2554, 438
01 Žatec a smlouvu o zprostředkování vystoupení (ozvučení, dekorace, ceny do soutěží) mezi městem Nové Město nad
Metují a Uměleckou agenturou Gardes, Ivana Stebilová, ul. Černobyla 2554, 438 01 Žatec, ve znění přílohy č. RM 405 - 5/4,
a pověřuje ST jejími podpisy. RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia a 2 stánků, vytyčení prostoru, dohled nad
připojením k elektrické energii, rozmístění odpadkových košů a následný úklid Husova náměstí. RM ukládá ST zajistit
součinnost MP a Hasičů Nové Město nad Metují.
RM 405 Schvaluje.

STIS
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5.5 Změna Stanov Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 5/5 - Flash Příloha: RM 405 - 5/5 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení změnu Stanov Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují. Ve
Stanovách jsou uvedeny názvy škol, vzhledem ke sloučení dvou středních škol a vzniku nového subjektu je třeba
Stanovy aktualizovat. Zároveň jsou Stanovy zpracované v souladu se šablonou pro interní předpisy.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit změnu Stanov Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Návrh změny Stanov byl konzultován s PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 405- 17446/18
RM schvaluje změnu Stanov Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 405 - 5/5.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 405 - 5/6 - Flash Příloha: RM 405 - 5/6 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na podporu činnosti Novoměstské filharmonie ve výši 5.000 Kč od firmy Ammann Czech Republic a.s.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 405- 17447/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 5.000 Kč od firmy Ammann Czech Republic a.s., na podporu činnosti Novoměstské
filharmonie.
RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 5/7 - Flash Příloha: RM 405 - 5/7 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas s realizací projektu "Šablony II - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ
Školní 1000" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola by měla v průběhu 3 let
získat 1.860.240 Kč na vzdělávání pedagogických pracovníků, školního asistenta, speciálního pedagoga, mimoškolní
aktivity.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací projektu Šablony II - "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování úspěšného projektu Šablony I. Nově se do projektu mohou zapojit ZUŠ a DDM. Maximální
výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:
- pro MŠ a ZŠ: 300.000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků x 2.500 Kč;
- pro ZUŠ a školská zařízení: 100.000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků/účastníků x 1.800 Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 405- 17448/18
RM souhlasí s realizací projektu Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod s názvem "Šablony II Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ Školní 1000" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RM 405 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 6

15:15

Finance

OF

6.1 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 6/1 - Flash Příloha: RM 405 - 6/1 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve 3. čtvrtletí 2018 ve znění přílohy č. RM 405 6/1.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. RM 383-16472/17 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 405- 17449/18,
(uložen úkol číslo 23399).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za 3. čtvrtletí 2018 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 405 - 6/1.
RM 405 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Volby prezidenta ČR - RO
Identifikace:
Město obdrželo neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s volbou prezidenta České
republiky ve výši 275,77 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že celkové výdaje na volby byly vyšší, rozdíl byl předfinancován
městem. Po vypořádání dotací bude náhrada doplacena v roce 2019. OF navrhuje navýšení rozpočtu § 6118 – volba
prezidenta republiky o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 – komunální služby a územní
rozvoj.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 405- 17450/18,
(uložen úkol číslo 23400).
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu 6118 – volba prezidenta republiky o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 – komunální služby a územní rozvoj.
RM 405 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 01.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 405 - 24.09.2018

Různé

15:20

7.1 CNS a.s. - Dodatek č. 1 ke „Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2. stupně podpory k
softwarovému dílu „Spisová služba/ELISA“ (mlčenlivost)
Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/1 - Flash Příloha: RM 405 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Na základě požadavku zajištění souladu s GDPR předložila firma CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01
Mělník, IČO: CZ26129558, DIČ: CZ26129558, návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k
užití 2. stupně podpory k softwarovému dílu „Spisová služba/ELISA“, který řeší danou problematiku. Z dodatku
neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2. stupně podpory k softwarovému dílu
„Spisová služba/ELISA“, na zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Odůvodnění:
Uvedený dodatek je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 405- 17451/18,
(uložen úkol číslo 23401).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2. stupně podpory k softwarovému dílu
„Spisová služba/ELISA“, na zajištění souladu s podmínkami GDPR s firmou CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01
Mělník, IČO: CZ26129558, DIČ: CZ26129558, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 31.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Braun Software - Smlouva o mlčenlivosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/2 - Flash Příloha: RM 405 - 7/2 - Flash

Na základě požadavků zajištění souladu s GDPR předložil dodavatel SW Dušan Braun (Braun Software), se sídlem
Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO: 46376941, návrh Smlouvy o mlčenlivosti, který řeší danou problematiku. Ze
smlouvy neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o mlčenlivosti na zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Odůvodnění:
Smlouvu o mlčenlivosti je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 405- 17452/18,
(uložen úkol číslo 23402).
RM schvaluje Smlouvu o mlčenlivosti na zajištění souladu s podmínkami GDPR s dodavatelem SW řešení Dušan Braun
(Braun Software), se sídlem Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO: 46376941, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/2, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 31.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápis č. 6/B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 12.09.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/3 - Flash Příloha: RM 405 - 7/3 - Flash

RM je předložen zápis č. 6B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 12.09.2018 ve znění přílohy č. RM
405 - 7/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 405- 17453/18
RM bere na vědomí zápis č. 6B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 12.09.2018 a návrh na obsazení 1
místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/3.
RM 405 Bere na vědomí.
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7.4 CENDIS, s. p. - Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/4 - Flash Příloha: RM 405 - 7/4 - Flash

Smlouva o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a
podpisů viz příloha č. RM 405 - 7/4.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
V souvislosti s legislativními změnami s účinností ode dne 01.07.2018, týkajících se vydávání řidičských průkazů, bylo
na Oddělení dopravy a silničního hospodářství nutné naistalovat technické zařízení a systém pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 405- 17454/18,
(uložen úkol číslo 23403).
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných
fotografií a podpisů mezi městem Nové Město nad Metují a firmou CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1, IČO: 00311391, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 08.10.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Humanitární sbírka - dne 10.11.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/5 - Flash Příloha: RM 405 - 7/5 - Flash

Město Nové Město nad Metují ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašují humanitární sbírku, a to na den 10.11.2018
od 9:00 do 11:00 hodin v areálu bývalých kasáren. Více informací a plánek místa - viz příloha č. RM 405 - 7/5.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 405- 17455/18,
(uložen úkol číslo 23404).
RM bere na vědomí informaci o vyhlášení humanitární sbírky, a to na den 10.11.2018 od 9:00 do 12:00 hodin v areálu
bývalých kasáren. RM ukládá OSÚ zajistit propagaci a distribuci letáků na tuto akci a zabezpečit ve spolupráci s TS celou
akci.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Smlouva o společném postupu města a příspěvkové organizace - nákup elektrické energie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/6 - Flash Příloha: RM 405 - 7/6 - Flash

Jedná se o smlouvu, která by měla být uzavřena se všemi PO města, za účelem nákupu elektrické energie. Ze
smlouvy o společném postupu neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Za účelem zajištění centrálního nákupu elektrické energie.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 405- 17456/18
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu mezi městem Nové Město nad Metují a všemi příspěvkovými organizacemi na
společný nákup elektrické energie, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 405 Schvaluje.
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7.7 Smlouva o společném postupu města a obcí - nákup elektrické energie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/7 - Flash Příloha: RM 405 - 7/7 - Flash

Jedná se o smlouvu, která by měla být uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a obcemi DSO, a to za účelem
nákupu elektrické energie. Ze smlouvy o společném postupu neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Za účelem zajištění centrálního nákupu elektrické energie.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 405- 17457/18
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu mezi městem Nové Město nad Metují a obcemi DSO Novoměstsko za účelem
společného nákupu elektrické energie, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb - GDPR (mlčenlivost)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/8 - Flash Příloha: RM 405 - 7/8 - Flash

Na základě požadavku zajištění souladu s GDPR je RM předkládán, návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování
pracovnělékařských služeb č. 156/2013 ze dne 19. listopadu 2013 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
poskytovatelem pracovnělékařských služeb Praktická lékařka Suchá, s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 197, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 28802527. Tímto dodatkem se zároveň mění cena za jednotlivé výkony poskytovaných
pracovnělékařských služeb - viz příloha RM 405 - bod 7.8.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pracovnělékařských služeb, na zajištění souladu s podmínkami GDPR a pověřit
ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Uvedený dodatek je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 405- 17458/18
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb č. 156/2013 ze dne 19. listopadu 2013
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a poskytovatelem pracovnělékařských služeb Praktická lékařka Suchá, s.r.o.,
se sídlem T. G. Masaryka 197, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28802527, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/8, a pověřuje
ST jeho podpisem.
RM 405 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Zápis č. 10 Osadního výboru Spy ze dne 12.09.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/9 - Flash Příloha: RM 405 - 7/9 - Flash

Zápis z 10. zasedání Osadního výboru Spy ze dne 12.09.2018 vč. všech příloh (fotodokumentace) - viz příloha č. RM
405 - 7/9.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 405- 17459/18
RM bere na vědomí Zápis č. 10 OV Spy ze dne 12.09.2018 vč. všech příloh (fotodokumentace), ve znění přílohy č. RM 405 7/9, a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
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7.10 Zápis z 4. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/10 - Flash Příloha: RM 405 - 7/10 - Flash

Zápis z 4. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 vč. Přílohy č. 1 Investiční priority OV
Vrchoviny pro rok 2019 a Přílohy č. 2 Obnovení zrcadla na kruhovém objezdu směr Nové Město nad Metují vč.
podpisů - viz příloha č. RM 405 - 7/10. Dle programu bod č. 1 (zásobník vody) - vyjádření použito v rámci jiného
bodu v RM 405, bod č. 4 (památná lípa) již vyřešeno za účasti ST. Další konkrétní podněty jsou řešeny buď v
samostatných bodech RM, článek Rozvoj, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 405- 17460/18
RM bere na vědomí Zápis z 4. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.09.2018 vč. Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, ve znění
přílohy č. RM 405 - 7/10, a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění
informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Zápis z 9. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 405 - 7/11 - Flash Příloha: RM 405 - 7/11 - Flash

Zápis z 9. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín konaného dne 18.09.2018 - viz příloha č. RM 405 - 7/11.
Konkrétní podněty jsou řešeny buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 405- 17461/18
RM bere na vědomí Zápis z 9. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 18.09.2018, ve znění přílohy č. RM 405 7/11 a informaci TAJ o zadání souvisejících úkolů na PVO a o jejich dílčím plnění.
RM 405 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Centrum prevence Mandl - žádost o dotaci na provoz z rozpočtu MPSV na rok 2019
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová bude podávat žádost o dotaci na provoz centra z rozpočtu
MPSV ČR pro rok 2019. Rozpočet CP Mandl na rok 2019 je předběžně ve výši 2.350.000 Kč, z toho 643.000 Kč bude
čerpáno z Individuálního projektu Královéhradeckého kraje. Požadovaná dotace bude ve výši cca 1.600.000 1.700.000 Kč. Dotace bude žádána na provoz služby v daném roce. Termín podání žádosti je v termínu ode dne
11.10.2018 do dne 07.11.2018.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti o dotaci na provoz CP Mandl z rozpočtu MPSV na rok 2019.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 405- 17462/18
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz Centra prevence Mandl z rozpočtu MPSV na rok 2019.
RM 405 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 24.09.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 01.10.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 405 - 24.09.2018

7.13 Ing. Petr Neumann - dopravní značení v ulici Nádražní, přechod na křižovatce U Papežů, uzavírky
Identifikace:
Dotaz radního na termín umístění dopravního značení v ulici Nádražní, přechod na křižovatce U Papežů a další
záležitosti související s uzavírkami ve městě.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

ST - dne 25.09.2018 vydalo ODSH veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy týkající se přechodné úpravy provozu
v ulici Nádražní, platné od 30.09.2018. Veřejná vyhláška byla zaslána dotčeným dopravcům datovou schránkou.
Radní se shodli, že je třeba dát informaci o přemístění zastávky. Dále radní diskutovali o dopravních problémech v
ulici Smetanova a dalších problémech souvisejících s uzavírkami komunikací ve městě. Mj. bylo také vysvětleno, proč
nebude znovu vyznačen jeden přechod na křižovatce U Papežů, půjde pouze o místo pro přecházení. Dále zaznělo
upozornění na nevhodně umístěnou dopravní ceduli na chodníku v ulici 1. máje. Diskutován byl i provizorní přechod
přes násep z Vladivostoku na Žižkovo náměstí a průchod z ulice Havlíčkovy do Elektrárenské. Zaznělo také
upozornění na parkování aut na nových chodnících v ulici 1. máje – bude řešit MP.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 405:

16:00:00

Příští porada bude: RM 406, 08.10.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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