Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 317 (ve volebním období 11. zasedání) ze dne: 16.3.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 317 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
2
3
4
5

Dagmar Dvořáčková
Mgr. Denisa Plšková
Marie Rohulánová
Mgr. Vladimír Růžička
Jiří Hladík

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
20:06
místostarosta (Město)
15:36
20:06
radní (Rada města)
13:00
20:06
radní (Rada města)
13:00
20:06
radní (Rada města)
13:00
20:06
radní (Rada města)
13:00
15:32
radní (Rada města)
13:00
20:06
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
20:06
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
20:06
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:30
16:05
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:10
18:57
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
16:10
17:02
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
17:05
18:57
města)

Účast
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

vedoucí OSP
vedoucí OSV
ředitelka MSSS Oáza
ředitel MKN
ředitel MMUZ

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

13:07
13:07
13:07
14:30
14:30

13:22
14:29
14:29
15:40
15:40

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 317 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 317 (ve volebním období 11. zasedání) ze dne: 16.3.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
15:00
16:30
17:45
13:45
18:00
18:10

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 317 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
2
3
4
5

Dagmar Dvořáčková
Mgr. Denisa Plšková
Marie Rohulánová
Mgr. Vladimír Růžička
Jiří Hladík

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
20:06
místostarosta (Město)
15:36
20:06
radní (Rada města)
13:00
20:06
radní (Rada města)
13:00
20:06
radní (Rada města)
13:00
20:06
radní (Rada města)
13:00
15:32
radní (Rada města)
13:00
20:06
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
20:06
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
20:06
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:30
16:05
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:10
18:57
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
16:10
17:02
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
17:05
18:57
města)
vedoucí OSP
vedoucí OSV
ředitelka MSSS Oáza
ředitel MKN
ředitel MMUZ

13:07
13:07
13:07
14:30
14:30

13:22
14:29
14:29
15:40
15:40

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

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 317 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 316) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 316 ze dne 2.3.2015 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 23.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 317

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 304- 12871/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 010
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Žádost o posouzení umístění dopravního značení v obytné zóně, ul. Na Budíně v Krčíně (Přesun z RM 303 - 3/7)

Usneseni:: RM schvaluje umístění svislého dopravního značení na p. p. č. 198/1 v k. ú. Krčín - 1x svislé dopravní značení A12
„Děti“ a 3x dopravní značení Z3. RM ukládá OMM zajistit příslušná vyjádření a stanovení místní úpravy provozu na
místních komunikacích.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 304- 12880/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 017
Věc:

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost občanů o přehodnocení stávajícího zjednosměrnění dopravy v ulici Bratří Čapků v Krčíně

Usneseni:: RM projednala žádost občanů o přehodnocení stávajícího zjednosměrnění dopravy v ulici Bratří Čapků v Krčíně a
konstatuje, že návrh stávajícího řešení byl zpracován v duchu Koncepce dopravy v klidu města Nové Město nad Metují,
kterou ZM 96 dne 30.01.2014 vzalo na vědomí a uložilo odborným útvarům, aby využívaly námětů daných touto
Koncepcí při různých dopravních opatřeních. Dále RM konstatuje, že provedené opatření v ul. Bratří Čapků je
provedeno i dle předpokládaného koncepčního řešení dopravy po celém městě. RM dále na základě podnětu občanů
ukládá OMM zabezpečit umístění DZ B20a- nejvyšší dovolená rychlost 30km/hod. v ul. Bratří Čapků a ukládá OMM
prověřit možnost umístění parkovacích zálivů po odstavování vozidel v této ulici, po pravé straně ve směru jízdy. RM
ukládá TS zajistit opravy kanálových vpustí, které jsou umístěny v komunikaci v této ulici.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. DZ nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod. umístěno. Opravy kanálových vpustí
jsou provedeny. Na základě schválené položky v rozpočtu města na letošní rok bylo zadáno zpracování studie pro
řešení parkování v této ulici. Zpracování objednáno u odborníka na dopravní značení a parkování. V nejbližších dnech
bude předložen první koncept k dalšímu projednání. RM 317 schválen nový termín: 13.4.2015 (Viz Hlášení o plnění
úkolu.)
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 163
Věc:

Termín: 16.3.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 308- 13010/14

, výchozí: 16.3.2015

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

Žádost o pokácení stromů u domu Na Kopci 323, Krčín

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks hrušně a 1 ks třešně na p. p. č. 469/2 v k. ú. Krčín.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
23.3.2015
Poznámka:

RM 312- 13170/15
19 406
Věc:

Závěr:

S

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

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Usnesení KREG č. 8/2014 - vytvoření finančního fondu na obnovu hodnotných nemovitostí

Usneseni:: RM žádá KREG o předložení návrhu kterých objektů (hodnotných nemovitostí) by se měl fond týkat, a to vč. představy
o kritériích, podle kterých by se stanovovalo pořadí priorit a nároků na podporu z takového fondu.
Plnění:
Na základě uvedeného usnesení přijala dne 09.02.2015 KREG usnesení: "Regenerační komise doporučuje RM, aby
pověřila pracovníky památkové péče, aby vypracovali návrh „památek místního významu“ na základě dokladu ÚAP
(územně-analytické podklady) a s konzultací s Národním památkovým ústavem v Josefově". Na to RM 315 uložila
OVRR - státní památkové péči - zpracování návrh seznamu "památek místního významu" na základě územněanalytických podkladů a konzultací s NPÚ v Josefově a předložit ho vč. kritérií (viz usnesení č. RM 312-3170/15) s
termínem plnění 11.05.2015. RM 317 schválen nový termín: 11.5.2015 (Sjednocení termínu s navazujícím
usnesením č. RM 315-13273/15.)
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS

Stránka 4 z 52

Tisk: 23.3.2015

RM 312- 13173/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 409
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Zásobník investičních akcí města

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových stránkách města
s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 317 schválen nový termín: 30.3.2015 (Probíhá grafická úprava Ing. T.)
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13212/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 437
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

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

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 551/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda, v k. ú. Spy.
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 550 o výměře cca 1000 m2, druh pozemku
ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Spy.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na vyjádření a případné návrhy p. Z. Schůzka je naplánována na pondělí
16.03.2015. RM 317 schválen nový termín: 13.4.2015 (ST při jednání navrhl p. Z. směnu jím požadovaných pozemků
p. p. č. 551/2 a části p. p. č. 550 vše v k. ú. Spy za převod případně i jen části pozemku p. p. č. 565/2 v k. ú. Spy, který
je komunikací.)
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13213/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 438
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Pozemek pro cestu v k. ú. Krčín

Usneseni:: RM ukládá OMM projednat s panem Ing. D. V. podmínky majetkoprávního narovnání a výsledek jednání předložit RM k
posouzení.
Plnění:
Splněno. Předkládáme do RM 317.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13224/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 446
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Smlouva o právu provést stavbu - p. P. M. K.

Usneseni:: RM projednala podání manželů M. a p. J. T., kteří jsou vlastníky sousedících nemovitostí s pozemkem města, na
kterém by měla být umístěna stavba předmětné komunikace, a žádají o to, aby byl zrušen souhlas města s touto
stavbou a trasou. RM odkládá rozhodnutí o schválení smlouvy o právu provést uvedenou stavbu na městském
pozemku s tím, že o této smlouvě bude rozhodovat až tehdy, kdy bude jasné, zda bude vydáno územní rozhodnutí o
umístění stavby.
Plnění:
Smlouva o právu provést stavbu podepsána nebyla, v souladu s usnesením. Stavebník p. P. M. K. projednává s
městem další možnosti řešení, od toho se odvine další postup, o kterém bude RM jednat a rozhodovat. Žadatelé byli v
tomto smyslu vyrozuměni a úkol v této podobě je možné vyřadit ze sledování.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13225/15
19 447
Věc:

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

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

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

Usneseni:: RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Dabona s. r. o., se sídlem
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 313 - 3/5. Předmětem příkazní smlouvy je v
rámci akce: „Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost projektu“ dozorová a poradenská činnost související se
splněním podmínek smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a Rozhodnutím, zejména v oblasti zabezpečení
finanční udržitelnosti projektu po ukončení realizace. Sjednaná cena dle smlouvy je 160.000 Kč bez DPH po dobu
udržitelnosti projektu. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 313- 13227/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 449
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Objekt č. p. 22 - Krčín "Stará škola"
Int: OSN/278

Usneseni:: RM ukládá OSN provádět na objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín nezbytnou údržbu pro zachování stávajícího stavu
objektu a jeho zabezpečení. O prováděné údržbě bude RM průběžně informována.
Plnění:
OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13238/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 453
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín:

5.3.2015

, výchozí:

5.3.2015

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

Koncert skupiny "Šanson, věc veřejná" - podnět KKULT

Usneseni:: RM souhlasí s uspořádáním koncertu skupiny "Šanson, věc veřejná" v Novém Městě nad Metují v rámci odhalení
pamětní desky Jana Petra Straky z Nedabylic a vernisáže výstavy Jan Petr Straka z Nedabylic dne 05.03.2015. RM
schvaluje příspěvek Městskému klubu Nové Město nad Metují na technické a propagační zajištění akce ve výši 10.000
Kč a ukládá OF zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu města na rok 2015.
Plnění:
Splněno - částka 10.000 Kč byla zapracovaná do rozpočtu MK na rok 2015. Koncert se uskutečnil, akce byla
úspěšná.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13251/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 462
Věc:

Termín: 10.3.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 10.3.2015

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

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Usneseni:: RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne 10.03.2015 a
ukládá OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
Plnění:
Splněno - tibetská vlajka byla dne 10.03.2015 vyvěšena na budově MěÚ + vyfocena (fotografie byly zaslány OS Lungta
na vědomí - viz jejich požadavek ze dne 09.02.2015 zaslaný prostřednictvím datové schránky).
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13263/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 574
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem, paní J. T., smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/11 o výměře 446 m² v k. ú.
Krčín, druh pozemku zahrada, a to ode dne 01.03.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozemek se
pronajímá jako zahrada, ve stávajícím stavu, za nájemné dle nabídky zájemce ze dne 04.02.2015 ve výši 5,60
Kč/m²/rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13269/15
19 580
Věc:

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

Termín: 13.4.2015

, výchozí:

13.4.2015

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

E-mailové podání JUDr. R. D. ve věci žádosti Ing. Z. H. o změnu dopravního značení

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost Ing. Z. H. ve věci změny dopravního značení a postupuje podnět příslušným orgánům
státní správy. O požadované změně dopravního značení RM rozhodne až poté, co příslušné orgány státní správy
provedou posouzení oprávněnosti k provádění některých podnikatelských aktivit v nemovitostech p. P. P.
Plnění:
Stavební úřad vydal p. P. P. zákaz užívání nepovolené stavby "přístřešku a jeho technologického vybavení na
zpracování dřeva", protože bylo na místě zjištěno, že stavba byla provedena bez stavebního povolení. Požadavek Ing.
H. na změnu dopravního značení nelze nyní řešit, až do doby realizace rozhodnutí OVRR a OŽÚ. RM 317 schválen
nový termín: 13.4.2015 (O dopravním značení může být jednáno až návazně na rozhodnutí a realizaci opatření
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.)
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 23.3.2015

RM 315- 13275/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 584
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Usnesení komise KREG č. 4/2015 - odstranění reklamního zařízení

Usneseni:: RM žádá OVRR, aby prověřil legitimnost umístěného reklamního zařízení v ul. U Zázvorky.
Plnění:

Ze dne:
Poznámka:

Dne 11.08.1999 bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství na reklamní poutač, který nebyl v
rozhodnutí přesněji specifikován. Do konce provozu Rezku byl poutač instalován na místě. Základní konstrukce byla
jako dnes, ale bez nástavce, byla zelené barvy a reklama upozorňovala na Rezek. Dne 07.04.2014 došlo ke schválení
úprav původního poutače ARCH, byl vydán souhlas vlastníka pozemku města se zvláštním užíváním a bylo vydáno
zvláštní užívání vydané ODSH. V únoru 2015 bylo instalováno nové reklamní zařízení, bez závazného stanoviska
památkové péče, bez povolení stavebního úřadu. Reklamní zařízení instalované v únoru 2015 nelze v žádném případě
považovat za reklamní poutač povolený v r. 1999 (jeho povolení pozbylo platnosti v r. 2012 s ukončením provozu
Rezku a navíc se jedná o zcela jiné RZ - konstrukce byla opatřena nástavcem s „vlaštovkami“, natřena na černo,
opatřena reklamou na novou pizzerii na Husově náměstí). Otázka platnosti zvláštního užívání z r. 1999 byla
konzultována s vedoucí ODSH pí Horákovou.
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit

RM 315- 13279/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 587
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Žádost občanů z ul. 28. října (č. p. 228 - 230) o přehodnocení provedené rekonstrukce chodníku před jejich nem

Usneseni:: RM bere na vědomí ve smyslu jejich dalšího podnětu a přílohy č. RM 315 - 3/11 žádost občanů ve věci přehodnocení
provedené rekonstrukce chodníku před jejich nemovitostmi v ul. 28. října - tj. před č. p. 228 - 230 a potvrzuje závěry,
které přijal OVRR a budou součástí do kolaudačního souhlasu. Konkrétně to, že městem budou provedeny ukončující
okapové lišty nopové folie nad úrovní plochy chodníků u č. p. 230 v ul. 28. října, dále město provede kontrolu přilehlých
objektů č. p. 229 a 230 a zdokumentuje stavebně technický stav po dokončení stavby a v případě výskytu zvýšené
vlhkosti přilehlých stavebních objektů, budou městem přijata opatření na jejich odstranění. Dále město zajistí rozebrání
zvýšeného chodníku v případě provádění úprav hydroizolace objektů č. p. 229 a 230. RM ukládá OMM prověřit na
Státním fondu dopravní infrastruktury možnosti změny řešení autobusové zastávky nebo její případné zrušení a
případný dopad těchto změn na poskytnutou dotaci a na město jako příjemce dotace.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. ORM odeslalo na SFDI písemní dotaz na možnost provedení změny v řešení
autobusové zastávky nebo na její případné zrušení a případný dopad těchto změn na poskytnutou dotaci a na město
jako příjemce dotace. Prozatím jsme dostali pouze telefonickou informaci, že zrušení zastávky je možné za
následujících podmínek:
- podáme žádost
- samostatně vyčíslíme náklady na zbudování zastávky a tyto prostředky z poskytnuté dotace vrátíme zpět
- uzavřeme dodatek ke smlouvě se SFDI o poskytnutí dotace.
Dále to pro nás znamená náklady na rozebrání chodníku a znovu položení do úrovně požadované dotčenými vlastníky
domů. Po obdržení písemné odpovědi, předložíme informace do RM vč. odhadovaných nákladů. RM 317 schválen
nový termín: 30.3.2015 (Čekáme na písemnou odpověď ze SFDI.)
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13281/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 588
Věc:

Termín: 16.3.2015

Provede: TS = Technické služby

Dopravní značení v ul. Českých bratří

, výchozí:

16.3.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
(přesun z RM 313 - 3/4)

Usneseni:: RM ukládá TS zajistit potřebnou úpravu zeleně v ul. Českých bratří, na křižovatce s ulicemi Pod Výrovem a Pod
Vinicemi tak, aby byl zajištěn dostatečný výhled při výjezdu z ulice Pod Výrovem. Instalace dopravního zrcadla se zde
prozatím nepředpokládá.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13285/15
19 592
Věc:

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

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Rekonstrukce ul. Náchodská - návrh radního na úpravu dopravního značení

Usneseni:: RM ukládá OMM projednat s DI PČR úpravu dopravního značení - umístění "Zákazu zastavení" po pravé straně ve
směru od viaduktu (ul. Havlíčkova) po křižovatku "u Papežů".
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 23.3.2015

RM 315- 13308/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 607
Věc:

Termín: 15.3.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 15.3.2015

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci Městské knihovny ve znění přílohy č. RM 315 - 6/3.
Plnění:
Splněno - majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
Poznámka:

RM 315- 13311/15
Věc:

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 16.3.2015

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

19 608

S

, výchozí: 16.3.2015

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

Výměna centrálního kopírovacího stroje na OSÚ

Usneseni:: RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., IČO: 00176150,
se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, na výměnu kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub C364e za cenu 13164,80
Kč/měsíc vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 315 - 7/3. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno - smlouva je podepsána, termín instalace nového centrálního kopírovacího stroje Konica Minolta bizhub
C364e je naplánován na středu 18.03.2015.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 316- 13327/15
19 644
Věc:

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

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Jmenování náhradníků komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů

Usneseni:: RM jmenuje pro veřejné zakázky „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská“ a „Chodník v ul. Na
Táboře a veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a veřejné osvětlení Sepský most“ náhradníky do komise pro otevírání
obálek s nabídkami uchazečů: pí Renata Konvalinová, Ing. Petr Neumann, Ing. Petr Mach, Ing. Jiří Kunte a Mgr. Lucie
Šímová a dále jmenuje náhradníky do komise pro posouzení a hodnocení nabídek: pí Renata Konvalinová, pí Jarmila
Valterová, p. Petr Hable, Ing. Miloš Skalský, Ing. Petr Mach, Mgr. Lucie Šímová, p. Vladimír Rejchrt, Ing. Kateřina
Novotná a p. Jiří Hladík.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 23.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 317 - 16.3.2015

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Informace z OSV + OSP
IDENTIFIKACE: Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální
činností a s řešenou problematikou OSV (odboru sociálních věcí) a OSP (oddělení sociální prevence). Informace přednesli
vedoucí OSV, paní Mgr. Denisa Plšková a vedoucí OSP, paní Dagmar Dvořáčková.
K ROZHODNUTÍ: Informace - na
vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Vedoucí oddělení sociální prevence, paní Dagmar Dvořáčková, byla pozvána na jednání RM, aby
radní v krátkosti seznámila s činností oddělení - příchod ve 13:07 hodin - úvodem uvedla agendy, vykonávané OSP, počet
zaměstnanců OSP, tj. 4, zavádění standardu kvality sociálně právní ochrany do praxe, nyní probíhá zveřejňování na web
města. Jedná se o 14 standardů a každý má svá kritéria. V podstatě se vypracovávají metodiky pro různé oblasti výkonu
sociálně-právní ochrany dětí. Práce na standardem byly zahájeny od novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, metodika byla MPSV ČR poskytnuta až koncem roku 2014. V současné době probíhá tedy přepracování
jednotlivých standardů dle metodiky. Ing. Maur - v čem tam byla změna? OSP - činnosti vyplývají ze zákona, mělo by to
sloužit k celorepublikovému sjednocení sociálně-právní ochrany. Ne vše je přístupné veřejnosti. Pro klienta by to mělo být
přehledné. Poskytujeme základní poradenství. V rámci zajištění personálního standardu je velmi jednoznačné stanovisko vedoucí nesmí pracovat s dospělými - z tohoto důvodu agenda kurátora pro dospělé přechází na OSV, a to paní Bc. Janu
Kameníkovou (jedná se o nepatrný pracovní úvazek). Na červenec 2015 připravuje OSP opět pro děti letní tábory. Oproti
některým jiným OSPOD zajišťujeme dohody o výkonu pěstounské péče - v současné době máme celkem 12 dohod.
Dočasnou pěstounskou péči nemáme, máme v evidenci dva žadatele, žádost zatím nebyla KÚ KHK vyřízena. ST - obecně
platí, že státní správa se nemá dotýkat samosprávy a zde to platí dvojnásob - je to velice choulostivá záležitost. Ing. Maur pěstounská péče má rostoucí nebo klesající tendenci? OSP - přibližně je to stejné. Paní Petruželková - OSP je pro celý SO
ORP Nové Město nad Metují? OSP - ano. Další informace vedoucí OSP směřovaly k financím - na každou pěstounskou
rodinu doprovázející organizace pobírá od úřadu práce příspěvek ve výši 48.000 Kč + uvedla, co se z této částky všechno
pro pěstounské rodiny zajišťuje - vzdělávání pěstounů, psychologické a jiné poradenství, respitní péče. Doplnil vedoucí OF příspěvek je účelově vázán. TAJ - doklady jsou všechny řádně propláceny. Dále bylo uvedeno, že výkon sociálně-právní
ochrany je plně hrazen dotací ze státního rozpočtu, poskytovanou MPSV ČR. Z této dotace se financují mzdy pracovníků
sociálně-právní ochrany dětí, jejich vzdělávání, odborná literatura a další materiální zajištění.
Dalším vystupujícím byla vedoucí odboru sociálních věcí, paní Mgr. Denisa Plšková (dále jen "OSV") - příchod ve 13:23
hodin - v prvé řadě zmínila pracovní pozice zaměstnanců na OSV - celkem 3 referenti. Výměna průkazů zdravotně
postižených (zajišťuje paní Bc. Adéla Vrzáčková) se musí stihnout do konce roku, informace bude též zveřejněna v
Novoměstském zpravodaji - požádala radní, že pokud někoho takového znají, aby ho informovali. Asistované hospodaření s
financemi klientů (zajišťuje paní Bc. Adéla Vrzáčková), spolupracují s ÚP. Jezdí na sociální ubytovnu - tam se řeší také pořád
nějaké problémy - ředitel MKN se domnívá, že se lidé bez domova chodí umývat atd. na sociální zařízení v objektu MKN
(dokonce možná i na MěÚ) - OSV se zabývá otázkou, zda nevytvořit např. na veřejných WC sprchu, příp. na ubytovně. Paní
Petruželková - víte, kolika bezdomovců se to týká? OSV - dnes jsme se snažily dopočítat – cca 5 novoměstských, cca 4 z
jiných obcí. ST - zmínil obavu, aby po zřízení "lepšího servisu" naše město nepřilákalo více osob bez domova. OSV - toho se
také obává, proto by těm našim místním byla např. vydána průkazka apod. Ing. Maur - je to jeden z dalších námětů na
přípravu koncepčního řešení - vybudování ne/veřejného sociálního zařízení je věc druhá. OSV - ředitel MKN obdržel kartičky
s informací, kam se mohou příp. "návštěvníci umýváren MKN" obracet v případě potřeby, tj. na odbor sociálních věcí. Další
informace vedoucí OSV se týkala počtu osob s omezením - máme jich celkem 17 - mezi nimi jsou i klienti, kteří nechtějí měnit
opatrovníka, žijí v sociálních zařízeních v jiném městě, ale chtějí si udržet vazbu na Nové Město nad Metují (zajišťuje paní
Ivana Kovářová, DiS.). Celkem 25 lidí omezených ve svéprávnosti je v rodinách - soud nás posílá na kontroly. Paní Kovářová
hodně spolupracuje s Klubem seniorů - paní Mimrovou. OSV spolupracoval s charitou na rozdělení Tříkrálové sbírky a dále
se věnuje např. komunitnímu plánování, přidělování bytů zvláštního určení, apod. Budeme muset dávat (jako obec) souhlas s
ubytováváním osob na sociální ubytovně - informace bude chtít předávat ÚP - mělo by to být ke dni 01.05.2015, ale bližší
informace k požadované formě zatím nemá. OSV zjišťuje podmínky tzv. potravinové banky.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Denisa
Plšková, vedoucí odboru - Odbor sociálních věcí
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Tisk: 23.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 317 - 16.3.2015

1.2 MSSS OÁZA - prognóza dalšího vývoje v oblasti služeb
IDENTIFIKACE: Na základě splatného úkolu z RM č. 309 - "RM ukládá OSV zpracovat ve spolupráci s MSSS OÁZA na
základě existujících demografických údajů výhled - prognózu o tom, jaký se předpokládá další vývoj v oblasti služeb
poskytovaných touto organizací, včetně uvedení návazných potřeb na případné navyšování počtu zaměstnanců pro
jednotlivé služby, které nyní MSSS OÁZA zajišťuje. To vše doplnit i o odhad finančních dopadů na městský rozpočet." je
předkládána RM požadovaná Prognóza. Komentář přednese ředitelka MSSS OÁZA paní M. Rohulánová - podrobnosti viz
příloha č. RM 317 - 1/2.
Dále budou v rámci tohoto bodu za MSSS OÁZA projednány i body RM 317 - 5/1 a 5/4, tj. Výroční zpráva o činnosti MSSS
OÁZA v roce 2014 a příslušný komentář paní ředitelky.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Ve 13:43
hodin - ředitelka MSSS Oáza - viz předaná "prognóza" v příloze - komentář - ST se dotázal radních, zda mají k "prognóze"
nějaké dotazy. TAJ - připomněl, že jedna část prezentace paní ředitelky by se měla týkat výroční zprávy za rok 2014 - viz bod
5/4 a druhá část pak "prognózy". Ředitelka MSSS Oáza - představila všechny čtyři registrované sociální služby. Nejvíce
využívanou službou pečovatelské služby je dovážka obědů přímo do domácností klientů. Zaměstnanců - pečovatelek je
celkem 7. Centrum denních služeb Domovinka. Služba je pro klienty finančně náročná, sazba je 100 Kč/hod. Domov pro
seniory - v současné době je kapacita 41 lůžek, zařízení prochází transformací, původně bylo cca 20 lůžek. Oproti
předchozím letům se přijímají klienti, kteří tuto službu k životu potřebují, a to 24 hodin denně. Následovala obsáhlá diskuse k
systému financování jednotlivých druhů poskytovaných služeb jak přímo v MSSS Oáza, tak v rámci pečovatelské služby.
Dále byla diskuse k parametrům věkových hranic stanovovaných pro výkon pečovatelské služby. Radní se rozhodli, že celou
tuto problematiku zařadí do programu dalšího jednání koncepční RM (tj. dne 25.05.2015). K tomu ale je třeba ještě nabídnout
radním a zastupitelům setkání přímo v MSSS Oáza ke všem otázkám, které v souvislosti s dalším směřováním v této oblasti
existují. V tomto smyslu bylo doplněno navržené usnesení.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Denisa Plšková, vedoucí odboru - Odbor
sociálních věcí
K Čl. 1. 2 USNESENÍ č. RM 317- 13328/15
RM bere na vědomí předloženou Prognózu vývoje v oblasti služeb MSSS Oáza a Prognóza vývoje počtu obyvatel Nového
Města nad Metují ve znění přílohy č. RM 317 - 1/2. RM ukládá OSV ve spolupráci s MSSS Oáza tuto problematiku zařadit do
programu jednání koncepční RM, tj. dne 25.05.2015.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 23.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 317 - 16.3.2015

Majetkoprávní úkony

15:00

OMM

2.1 Prodej pozemku z majetku města v ulici Komenského
IDENTIFIKACE: Podíloví spoluvlastníci domu požádali opakovaně o koupi pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeném na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, viz přílohy: žádost, foto a snímek mapy. Pro vlastníka pozemku p. p. č. 304/2 je zřízeno věcné břemeno
spočívající v právu průchodu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1522-196/2006, po pozemku st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují, vedeném na LV č. 4753, viz příloha: geometrický plán, ve vlastnictví D. P., D. J., F. B., P. M., P. Z. a Z. Z.,
kteří jsou žadateli a podílovými vlastníky pozemku st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Bližší identifikace (včetně
příloh) je dostatečně popsána v ZM 101 ze dne 11.09.2014 a v mimořádném ZM 102 ze dne 08.10.2014. OMM doporučuje
radním, vzhledem k obsáhlosti všech okolností možného prodeje, seznámit se blíže se zápisy mj. RM č. 291, 294, 295, 296,
297, 298, 301, 303 a 304, z roku 2014 nebo osobně na OMM. Ve věci prodeje, výše uvedeného pozemku z majetku města,
byl také podán dne 23.09.2014 podnět k zahájení úkonů trestního řízení, viz příloha: podnět. Znalecký posudek na cenu
pozemku v místě a čase obvyklou má být dodán 13.03.2015.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Doporučit ZM nesouhlasit s prodejem
pozemku a pokračovat v pronájmu, 2/ doporučit ZM rozhodnout o tom zda a za jakých podmínek bude zveřejněn záměr
města prodat pozemek, 3/ doporučit ZM rozhodnout o zveřejnění záměru města prodat pozemek za obvyklých podmínek, tj.
nejvyšší nabídce / spoluvlastníkům domu č. p. 382, 4/ uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek za obvyklých
podmínek, tj. nejvyšší nabídce / spoluvlastníkům domu č. p. 382.
ODŮVODNĚNÍ: Dle OMP jsou skutečnosti, které
žadatelé v žádosti uvádějí zavádějící. Dům byl zařazen v neprodejném bytovém fondu města, protože měl být zbořen jako
nevhodná stavba, proto nebyl opravován. Stejně jako např. dům 164 v ul. K Sirkárně. V první, druhé ani třetí vlně privatizace
bytového fondu se o prodeji domu jeho nájemníkům nikdy neuvažovalo. Kupní cena domu odpovídala cenám, za které město
privatizovalo byty, protože i za obdobné domy s pěti byty v obdobném stavu nabyvatelé hradili částky, které se nijak
podstatně nelišily od částky, kterou uhradili nabyvatelé domu. Vize stezky existovala a ještě v roce 2007, kdy při pronájmu
pozemku firmě Pretis si město vymínilo, že veřejná budou ta parkovací místa, která by umožňovala v budoucnu dokonce
průjezd do zahrad za domy. To, že vize stezky nebyla zahrnuta do územního plánu neznamená, že se s ní město vážně
nezaobíralo a neuvažovalo o ní. Dokonce existovala zastavovací studie pozemků za domy. Dle názoru OMM spoluvlastníkům
domu v užívání zahrady na pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují nic nebrání, mají v této chvíli uzavřenou
platnou nájemní smlouvu, o jejímž ukončení město neuvažuje. V současné době město nic nenutí pozemek prodat
spoluvlastníkům domu, ani jiným zájemcům. Pokud by město na základě podané žádosti spoluvlastníků domu přistoupilo k
prodeji pozemku, je nezbytnou zákonnou podmínkou zveřejnění záměru tohoto prodeje. Ke zveřejněnému záměru může
podat nabídku a vyjádření kdokoliv, i když je zveřejněný záměr adresný (prodej předem určenému zájemci). Ovšem pro
rušení a zejména pak pro případné opakované zveřejnění záměru platí závěry Ústavního soudu, které požadují, aby postupy
obce při nakládání s majetkem byly transparentní, a aby se obec nedopouštěla nerovného zacházení (srov. nález Ústavního
soudu ze dne 20.06.2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11). To znamená, že zruší-li obec záměr a následně jej znovu přijme a
zveřejní, musí mít k takovému postupu legitimní důvody a v žádném případě nesmí být v takovém postupu přítomná snaha
upřednostnit určitého zájemce nebo naopak určitého zájemce takovým postupem vyloučit. Na žádost vedení města, s
ohledem na termín konání následujícího ZM, byl OMM požádán o přípravu standardního návrhu záměru města prodat
pozemek za obvyklých podmínek, tj. nejvyšší nabídce, viz příloha: návrh záměru č. 1 a dále o přípravu návrhu záměru města
prodat pozemek spoluvlastníkům domu (adresný záměr), viz příloha: návrh záměru č. 2 - bude upravený dle usnesení RM.
OMM s předstihem upozorňuje, vzhledem ke všem okolnostem projednávaného prodeje, na následující: Jsou-li jednotlivé
nabídky jinak srovnatelné a odlišuje je pouze hodnota nabídnutého protiplnění, musí obec postupovat s péčí řádného
hospodáře a zvolit nabídku, z níž získá plnění nejvyšší. V opačném případě by příslušné orgány (jejich členové) porušili své
zákonné povinnosti, především povinnost plynoucí z § 38 odst. 1 zákona o obcích či z ustanovení § 159 odst. 1 občanského
zákoníku. Odpovědnost za porušení této povinnosti, vznikne-li obci škoda, je přitom nejen politická (odpovědnost voličům),
ale samozřejmě i právní, a to jak odpovědnost majetková, tak v krajních situacích i odpovědnost trestněprávní (porušení
povinnosti při správě cizího majetku). Více se povinnostmi obcí při nakládání s obecním majetkem zabývá metodické
doporučení Ministerstva vnitra ČR podle právního názoru ke dni 01.06.2014, viz příloha: METODICKÉ DOPORUČENÍ výňatek. OMM: S případným zveřejněním záměru města prodat pozemek pouze spoluvlastníkům domu č. p. 382 se
neztotožňujeme. Mohlo by být považováno za snahu upřednostnit určitého zájemce a nikoli za snahu města získat nejvyšší
cenovou nabídku, což je v rozporu se zákonem o obcích. K adresnému záměru mohou své nabídky podat také další zájemci.
V případě, že by jakákoli z takto podaných nabídek byla vyšší, než cena nabídnutá spoluvlastníky domu, musí se město
zachovat jako řádný hospodář a rozhodnout o prodeji této nejvyšší nabídce nebo prodej nižší nabídce řádně zdůvodnit,
přičemž za řádné zdůvodnění je možné považovat např. to, že prodej za nižší cenu přinese městu nějaké výhody, které
budou kompenzovat rozdíl mezi nejvyšší nabídkou a cenou, za kterou bude prodáno. Členové ZM by se dostali do obdobné
situace, ve které již byli při předchozím zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku. Navrhujeme ponechat pozemek v
nájmu.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se radní shodli na schválení usnesení ve variantě 2, tj. doporučení ZM, aby rozhodlo, za
jakých podmínek bude případný záměr prodeje vyvěšen.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 317- 13329/15,
(uložen úkol číslo 19659).
RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, zda a za jakých podmínek bude zveřejněn záměr města prodat pozemek p. p. č. 304/2
o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeném na LV č. 10 001 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují.
RM 317 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - Cukrárna
Kamila
IDENTIFIKACE: Výpůjčka části pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, a to za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnou Cukrárna Kamila v domě č. p.
1223 na Husově náměstí. Záměr města byl zveřejněn ode dne 24.02.2015 do dne 13.03.2015. Pí Kamila Lakomá, jako
zájemce, podala dne 09.03.2015 vyjádření, že s podmínkami zveřejněného záměru města souhlasí. S případnými dalšími
vyjádřeními a připomínkami bude RM seznámena dne 16.03.2015.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Smlouvu o výpůjčce části
pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: Zveřejněno bylo dle stanovisek odborných útvarů. Protože zveřejněno musí být do dne
13.03.2015, s případnými dalšími vyjádřeními a připomínkami bude RM seznámena dne 16.03.2015.
VYSVĚTLENÍ:
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 317- 13330/15,
(uložen úkol číslo 19660).
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku ve znění přílohy č. RM 317 - 2/2 a ukládá OMM uzavřít s pí Kamilou
Lakomou, IČO: 018 70 769, provozovna: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o výpůjčce části
pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v
k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnu v domě č. p. 1223 na dobu určitou
ode dne 01.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: vypůjčitel zachová průchod v minimální šíři 1,5 m mezi
zahrádkou a obrubníkem chodníku, do profilu průchodu nebudou umisťovány žádné předměty, a to ani na plůtek zahrádky,
vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s Regulačním plánem Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a
vypůjčitel si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů státní správy k umístění zahrádky.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.3 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - Seladon
IDENTIFIKACE: Výpůjčka části pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, a to za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnou Seladon v domě č. p. 1220 na
Husově náměstí. Záměr města byl zveřejněn ode dne 24.02.2015 do dne 13.03.2015. Pan Martin Teplý, jako zájemce, podal
dne 10.03.2015 vyjádření, že s podmínkami zveřejněného záměru města souhlasí. S případnými dalšími vyjádřeními a
připomínkami bude RM seznámena dne 16.03.2015.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Smlouvu o výpůjčce části pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: Zveřejněno bylo dle stanovisek odborných útvarů. Protože zveřejněno musí být do dne 13.03.2015, s
případnými dalšími vyjádřeními a připomínkami bude RM seznámena dne 16.03.2015.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová,
vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 317- 13331/15,
(uložen úkol číslo 19661).
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku ve znění přílohy č. RM 317 - 2/3 a ukládá OMM uzavřít s p. Martinem
Teplým, IČO: 131 97 029, provozovna: Husovo náměstí 1220, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o výpůjčce části
pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v
k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnu v domě č. p. 1220 na dobu určitou
ode dne 01.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: vypůjčitel zachová průchod v minimální šíři 1,5 m mezi
zahrádkou a obrubníkem chodníku, do profilu průchodu nebudou umisťovány žádné předměty, a to ani na plůtek zahrádky,
vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s Regulačním plánem Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a
vypůjčitel si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů státní správy k umístění zahrádky.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - CAFÉ
POHODA JAZZ s. r. o.
IDENTIFIKACE: Pan Roman Lichý, jednatel společnosti CAFÉ POHODA JAZZ, s. r. o., IČO: 274 85 200, požádal o výpůjčku
části pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, viz příloha č. 1368/1. Žadatel požaduje umístění mobilní zahrádky na Husově náměstí před provozovnou v domě č. p.
1205, kde má kavárnu a cukrárnu (viz příloha č. 1368/2), a to na dobu určitou ode dne 14.04.2015 do dne 31.10.2015.
K
ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření odborných útvarů: TS nemá proti zřízení
zahrádky námitek. ARCH souhlasí s výpůjčkou v rozsahu a provedení jako v roce 2014. Doporučuje upozornit žadatele na
dodržování RP MPR, a to především v počtu umisťovaných reklamních zařízení (na provozovnu jen 1 ks). ODSH: S
předchozím souhlasem města vydáme povolení zvláštního užívání na užívání části plochy (chodníku) Husova náměstí na
dobu určitou. Šíři průchodu v podloubí by pak měl řešit odbor výstavby v regulačním plánu. OVRR: Původní územní souhlas
z r. 2013 pozbývá dle stanovených podmínek platnosti v dubnu 2015. Po předložení nové žádosti o územní souhlas stavební
úřad záměr znovu posoudí dle stavebního zákona. Jelikož se projednává nový RP pro celou MPR, bude vydáno povolení
stavby zahrádky opět na dobu dočasnou. OŠKS: RM ve svém usnesení č. RM 302 - 12791/14 ze dne 01.09.2014 souhlasí s
pořádáním beachvolejbalového turnaje na západní straně Husova náměstí před tzv. "vlaštovkami" v rámci 37. ročníku
Novoměstského hrnce smíchu ve dnech 06. a 07.06.2015. Vzhledem k velikosti volejbalového kurtu a související tribuny a k
náročnosti přípravných a úklidových prací je nutné, aby ve dnech od čtvrtka 04.06.2015 byla volná celá plocha před tzv.
"vlaštovkami". OŠKS doporučuje uzavřít smlouvu o výpůjčce před provozovnou v domě čp. 1205 s podmínkou, že na dny
04.06. - 08.06.2015 letní zahrádku na podsadě vypůjčitel odstraní. ORM: Souhlasí s umístěním předzahrádky na plochu
Husova náměstí v takových rozměrech a vzhledu, jako v roce 2014 za podmínky, že p. Lichý pro svou provozovnu umístí do
prostoru Husova náměstí pouze 1 reklamní "áčko" (v souladu s platným RP MPR) a žádné jiné reklamní předměty a
zařízení.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 317- 13332/15,
(uložen úkol číslo 19662).
RM ukládá OMM zveřejnit, ve znění přílohy č. RM 317 - 2/4, záměr města poskytnout jako výpůjčku (k podnikání) část
pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v
k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to
na Husově náměstí před provozovnou v domě č. p. 1205, za účelem umístění mobilní zahrádky na dobu určitou ode dne
14.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: 1) zahrádka bude na přechodnou dobu ode dne 04.06 do dne
08.06.2015 odstraněna z důvodu konání sportovní akce, 2) žadatel si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů
státní správy k umístění zahrádky, 3) vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s podmínkami Regulačního plánu
Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují (dále jen "RP MPR"). RM ukládá OMM projednat s žadatelem umístění
1 reklamního áčka jako jediné reklamy na provozovnu s tím, že žádné jiné reklamní předměty a zařízení nelze v souladu s
RP MPR umístit.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - zahrádka před CHEErS
IDENTIFIKACE: Paní Vendula Ježková, IČO: 753 04 619, požádala o pronájem části pozemku pozemková parcela č.
2034/30 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, který je veden na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha č. 1831/1. Žadatelka
požaduje umístění letní mobilní zahrádky (3 stolky, 9 židliček, příp. květináče) před provozovnou CHEErS v domě č. p. 53 v
Komenského ul. (viz příloha č. 1831/2), a to na dobu určitou ode dne 15.04.2015 do dne 15.10.2015.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlasit se zveřejněním záměru a stanovit minimální nabídkovou cenu.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření odborných útvarů:
ODSH: Na základě žádosti žadatelky a se souhlasem města vydáme povolení zvláštního užívání chodníku. ORM, OVRR a
ARCH: Souhlasíme s pronájmem ve stejném rozsahu a provedení jako v roce 2014. Každodenní úklid všech zařizovacích
prvků a květináčů je podmínkou. TS: Souhlasí s pronájmem a uvádějí, že v roce 2014 nebyl zaznamenán vyšší výskyt
odpadků v okolí pronajatého pozemku. OMP: Cena za pronájem v roce 2014 činila 1.000 Kč za celou dobu nájmu (6 měsíců)
dle nabídky nájemce.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 317- 13333/15,
(uložen úkol číslo 19663).
RM ukládá OMM zveřejnit, ve znění přílohy č. RM 317 - 2/5, záměr města pronajmout k podnikání část pozemku pozemková
parcela č. 2034/30 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to pro umístění mobilní
zahrádky v ul. Komenského u provozovny v domě č. p. 53 (3 ks stolku a 9 ks křesílek) na dobu určitou ode dne 15.04.2015
do dne 15.10.2015 za nájemné v minimální výši 1 000 Kč za celou dobu nájmu s tím, že si žadatelka zajistí u příslušného
správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání, protože na pozemku je chodník. Zahrádka, včetně příp. vodicích
prvků - květináčů, bude po ukončení denního provozu vždy odklizena.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání
IDENTIFIKACE: Část pozemku pozemková parcela č. 2176/11 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. Nájemce, p. Ivan Pravec, podal ke dni 31.03.2015 výpověď ze smlouvy o nájmu (pozemek je užíván jako
plocha ke skladování stavebního materiálu a občasného složení kontejneru). V souladu s usnesením RM 313 záměr
pronájmu zveřejněn ode dne 13.02.2015 do dne 03.03.2015. K záměru nebyla podána žádná nabídka. Dne 09.03.2015 se
dostavil p. Milan Leinweber, IČO: 45919518, Šonov 188, 549 08 Provodov-Šonov, s tím, že by potřeboval umístit ode dne
18.03.2015 na dobu méně než 30 dní deponii štěrku, písku a dalšího materiálu pro stavbu kanalizace v ul. Náchodská v
souvislosti s její rekonstrukcí. Nejlépe by jim vyhovovala po poradě s TS města právě shora uvedená část pozemku (viz
příloha: foto).
K ROZHODNUTÍ: Krátkodobě pronajmout na dobu kratší než 30 dní a zároveň opakovat zveřejnění
záměru města pronajmout část pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: Dle usnesení RM ze dne 02.02.2015 byl zveřejněn na dobu 15
dnů do 03.03.2015 záměr města pronajmout část p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to k podnikání a
nejvhodnější nabídce s podmínkou, že nájem bude na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s požadovaným
nájemným v min. výši 60 Kč za 1 m2 pozemku a rok. Žádný zájemce o pronájem pozemku se ke zveřejněnému záměru
města nepřihlásil. V platnosti na uvedeném pozemku zůstávají pouze 2 smlouvy, a to s f. PALIVA HAVRDA a s p. Žabkou.
Pozemek se nachází v trase přeložky I/14. Odborné útvary s pronájmem celé plochy nebo i jen nějaké její části vyslovily
souhlas. OMP doporučuje zveřejnit záměr města pronajmout pozemek po delší období např. 30 dnů. OMM očekává, že by se
mohly přihlásit i další firmy s požadavkem na umožnění deponie materiálů, které se budou podílet na rekonstrukci ul.
Náchodská, která je nepochybně v zájmu města. Po ústní žádosti p. Milana Leinwebera ze dne 09.03.2015, na doporučení
TS, se souhlasem OŽP a ORM, OMM považuje za vhodné umožnit krátkodobé deponování stavebního materiálu na
uvedeném pozemku za navrženou cenu 10 Kč za 1 m2 pozemku a rok, protože pozemek je již nyní vyklizený a k místu
rekonstrukce v ulici Náchodská je velmi blízko a město tak nebude zatížené zbytečnou přepravou. Podmínkou pro žadatele je
uvedení pozemku a cesty do původního stavu ke dni, kdy pozemek převezmou k užívání. OMP projedná s nájemcem p.
Pravcem protokolární převzetí pozemku a ukončení smlouvy, tj. ke dni 16.03.2015.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová,
vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 317- 13334/15,
(uložen úkol číslo 19664).
RM souhlasí s krátkodobým pronájmem části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují na dobu méně než 30 dnů ode dne 18.03.2015 p. Milanu Leinweberovi, IČO: 45919518, Šonov 188, 549
08 Provodov-Šonov, tel. 732 246 804, za účelem dočasné deponie štěrku, písku a dalšího materiálu pro stavbu kanalizace v
ul. Náchodská v souvislosti s její rekonstrukcí, za celkové nájemné 10 Kč za 1 m2 a rok a za podmínky, že pokud na
pozemku a přístupové cestě k němu způsobí nějaké škody, uvedou po skončení užívání pozemek do stavu, ve kterém jim byl
předán. Dále RM ukládá OMM zveřejnit na dobu 30 dnů, dle přílohy č. 2/6 záměr města pronajmout část pozemku
pozemková parcela č. 2176/11 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše
nájemného za 1 m2 a rok a příp. požadovanou výměru s tím, že pronájem bude možný po převzetí vyklizeného pozemku od
pana Milana Leinwebera, pravděpodobně a nejlépe ode dne 01.05.2015.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.7 Pronájem části pozemku z majetku města - zahrada
IDENTIFIKACE: Část pozemku pozemková parcela č. 616/1 o výměře 117 m2 v k. ú. Spy bez 10 m2 jako rezervy pro
umístění čekárny u zastávky v ul. Chlístovská, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve
vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, viz příloha pc 1622/1. V souladu s
usnesením RM 313 záměr pronájmu zveřejněn ode dne 13.02.2015 do dne 03.03.2015. K záměru podána jediná nabídka a
to žadatele, viz příloha pc 1622/2.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu.
ODŮVODNĚNÍ:
Zveřejněno za účelem zahrady s uvedením minimální ceny nájemného ve výši 7 Kč za 1 m2 a rok a s podmínkou, že
nájemce vysloví souhlas s případným umístěním čekárny části pozemku p. p. č. 616/1 v k. ú. Spy (na nepronajaté části o
výměře 10 m2). K záměru podána dne 16.02.2015 jediná nabídka a zájemce, Ing. J. Z., navrhl nájemné ve výši minimální
ceny, tj. 7 Kč za 1 m2 a rok a potvrdil zveřejněné podmínky. Jiná vyjádření nebo nabídky nebyly podány.
VYSVĚTLENÍ:
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 317- 13335/15,
(uložen úkol číslo 19665).
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem, Ing. J. Z., smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 616/1 o výměře 117 m2 v k. ú. Spy,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a to ode dne 01.04.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Pozemek se pronajímá jako zahrada za nájemné ve výši 7 Kč za 1 m2 a rok s podmínkami, že nájemce
souhlasí s případným budoucím umístěním čekárny pro autobusovou zastávku na nepronajaté části pozemku p. p. č. 616/1 v
k. ú. Spy a že nájemce odstraní plot, vysázenou zeleň a příp. upraví dřeviny (zasahující větve).
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.8 Pronájem tržnice - snížení nájemného
IDENTIFIKACE: Nájemce, pan Cuong PHAM, IČO: 459 18 422, bytem: Komenského 63, 549 01 Nové Město nad Metují,
požádal o snížení nájemného za pronájem pozemků v areálu tržnice ze stávajících 88.320 Kč na 72.000 Kč ročně z důvodu
minimálních tržeb, které sotva pokrývají režii.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost a ne/souhlasit se snížením nájemného,
stanovit další postup.
ODŮVODNĚNÍ: TS a OF: Pro snížení nájemného nevidíme důvod. ORM a ARCH: Navrhujeme
smlouvu vypovědět z důvodu, že ani téměř po dvacetiletém fungování tržnice nebyly naplněny původní záměry a předpoklady
a nikdy nedošlo k realizaci dohodnutých podmínek (oplocení, parkoviště atd.). Dnešní stav je ostudou města a neodpovídá
kultuře prodeje ve středoevropském prostoru. Vzhledem k tomu, že žadatel přiznává opadající zájem ze strany veřejnosti, dá
se předpokládat, že již není o podobné služby a jejich úroveň zájem, proto navrhujeme ukončení nájmu a vyklizení prostoru a
nabídnutí k prodeji, příp. k nájmu za zcela jasných podmínek, které budou v zájmu majitele pozemku - města. OVRR: V
areálu tržnice jsou zkolaudovány pouze 2 stánky (původní stánek s knihami a mobilní stánek s chemickým WC), dále
elektropřípojka a část chodníku. Stavby byly povoleny na dobu dočasnou shodnou s dobou trvání nájmu, pokud skončí
nájem, skončí i platnost existence staveb a jejich užívání. Regulačním plánem "Rychta" jsou stavby tržnice určené k asanaci.
OMP: Pronajatá plocha tržnice činí 1.000 m2, viz snímek mapy v příloze: pc 769/1, ale není využita. V současnosti je tento
způsob prodeje (papírové krabice, bedny, regály) přežitý. Stav staveb je špatný (např. rozbitá a částečně utržená střecha u
otevřeného stánku, viz foto v příloze: pc 769/2, různá prkna jako provizorní oplocení mezi zeleninou a tržnicí, opřené zbytky
rozbitého zboží, posprejovaný plechový sklad). Pozemek je nabízen ke koupi a zastavění stavbou dle regulačního plánu a ve
stávajícím stavu ke koupi příliš neláká. Navrhujeme smlouvu ukončit dohodou nebo výpovědí (výpovědní doba je
jednoměsíční), vše odklidit a nájemné pro rok 2015 již nesnižovat. V případě na požadavek zachování tržnice snížit výměru
jen na skutečně potřebnou plochu a požadovat opravu staveb a jejich kolaudaci. V případě, že by RM chtěla žádosti o
snížení nájmu vyhovět, pak vzhledem ke skutečnosti, že snížení nájemného je podstatná změna smlouvy, je nutné zveřejnit
nový záměr pronájmu i s novými podmínkami a příp. výměrou, který by byl předložen v další RM k projednání. Podrobný
souhrn předkládáme, viz příloha pc 769/3.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 317- 13336/15
RM nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem pozemků v areálu tržnice.
RM 317 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.9 Žádost o povolení terénních úprav pronajatého pozemku a zvětšení pronajaté plochy
IDENTIFIKACE: Část pozemku pozemková parcela č. 2176/11 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují pronajata ode dne 01.10.2013 jako plocha pro uskladnění stavebního materiálu (nářadí), viz příloha: pc 1689/1snímek mapy. Nájemce požádal o terénní úpravy pozemku - zavezení stavební sutí - a dále o zvětšení pronájmu o 10 m2 na
66 m2, viz přílohy: pc 1689/2-foto a pc 1689/3-žádost.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost a souhlasit/nesouhlasit s
povolením terénních úprav sutí.
ODŮVODNĚNÍ: OMP: Pozemek se nachází v zaploceném areálu u sběrny, nájemce jej
využíval ke skladování lešení, dřevěných palet a občasného umístění vleku či auta. V prosinci 2014 při kontrole zjištěno, že
pozemek je zavezen stavební sutí z (cihly, dlaždice, beton, obkladačky, igelity), navíc se odpad nacházel na ploše cca 200
m2 (pronajato pouze 56 m2). Následně došlo ze strany nájemce k částečnému rozhrnutí suti, na kterou uložil různorodý
materiál. Na základě výzvy žadatel předložil žádost. OŽP a OVRR: V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
stavební odpad musí být likvidován uložením na skládku nebo předáním oprávněné osobě. V ideálním případě je možné
stavební odpad mechanicky upravit (nadrtit) na tzv. recyklát a ten dále využít např. k terénním úpravám. Stavební a demoliční
odpady, u kterých ale nelze jednoznačně prokázat, že neobsahují nežádoucí škodliviny (azbest apod.), nemůžou být k
terénním úpravám vůbec použity. V případě, že není prokázána nezávadnost materiálu (atesty k typu odpadu a potvrzením o
inertnosti k životnímu prostředí), je jeho použití ke zpevňování plochy porušováním zákona o odpadech. V uvedeném případě
se patrně nejedná o zmiňovaný recyklát s atestem, proto doporučuji vyzvat žadatele, aby odpad uložil na řízenou skládku a
pozemek uvedl do původního stavu. Na úpravu terénu musí být použit jiný, vhodný materiál. OVRR doplňuje, že dle
stávajícího ÚP je využití pozemku jako plocha pro lehkou výrobu a skladování, v novém ÚP je zahrnut do plochy dopravní
infrastruktury a nachází se v trase přeložky I/14. Pozemek by však měl být řádně udržován. ORM: Dle našeho názoru se
spíše jedná o skládku různorodého materiálu než o provedené zpevnění. Doporučuji navezený materiál odklidit a pozemek
uvést do původního stavu. Poté provést zpevnění vhodným materiálem. Pokud budou tyto úkony žadatelem akceptovány, tak
potom souhlasím s rozšířením zabrané plochy na 66 m2 s tím, že plocha bude p. Žabkovi fyzicky vyznačena. ARCH: Navrhuji
provést revizi způsobu využití a také velikosti pronajaté plochy. V případě, že odborné útvary dojdou k názoru, že byly
porušeny podmínky smlouvy, navrhuji výpověď a uvedení pozemku do původního stavu. Současný stav připomíná v
některých ohledech spíše skládku. TS: Pozemek je kromě skladování materiálu, lešení a palet využíván i jako skládka
vybouraného materiálu, obkladaček a igelitů. Dle našeho názoru není zpevnění pozemku potřeba, nejsme si ani jisti, že se
materiál propadá do země, jak žadatel uvádí, a že v těchto místech byly kdysi panely. Pokud město povolí úpravu pozemku,
tak pouze schváleným materiálem.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 317- 13337/15,
(uložen úkol číslo 19666).
RM nesouhlasí s úpravou pronajaté části pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují navezenou stavební sutí a
požaduje odstranění veškeré suti i odpadu v termínu do dne 30.04.2015 a uvedení pozemku do původního stavu z důvodu,
že stavební a demoliční odpady, u kterých nelze jednoznačně prokázat, že neobsahují nežádoucí škodliviny, nemohou být k
terénním úpravám vůbec použity a je nutné je uložit na řízenou skládku. RM vyzývá žadatele, aby písemně specifikoval typ
materiálu, kterým by pozemek zpevnil. RM ukládá OMM následně návrh žadatele, s vyjádřeními odborných útvarů, RM
předložit. Zvětšení plochy pronájmu bude řešeno po vyklizení odpadu s tím, že OMP provede vyměření plochy v terénu.
RM 317 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.10 Pronájem pozemku z majetku města - stavba pergoly
IDENTIFIKACE: Společenství vlastníků jednotek Sadová 882, Nové Město nad Metují, požádalo o pronájem části pozemku
pozemková parcela č. 696/53 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha pc
954/1 - snímek mapy. Pronájem žádají za účelem umístění stavby pergoly, která z větší části zasahuje na městský pozemek.
Mimo samotné stavby pergoly se jedná také o umístění odvodnění pergoly (do země), zpevnění plochy dlažbou, výstavbu
zpevňující zídky (vč. provedení její izolace nopovou fólií), provedení terénních úprav mezi zídkou a chodníkem a výstavbu
pevného plotu nebo výsadbu plotu živého až ke schodišti, vedoucímu k zadní části domu.
K ROZHODNUTÍ: Projednat
žádost a souhlasit/nesouhlasit s pronájmem pozemku k umístění stavby pergoly a zídky.
ODŮVODNĚNÍ: OMM: Pergola
se zázemím a zídkou byla zbudována bez příslušného povolení stavebního úřadu i vlastníka pozemku, dle tel. sdělení
stávající stav není konečný, viz příloha pc 954/2 - foto. OVRR: Část pergoly je umístěna na ploše dopravní infrastruktury dle
platného i nově projednávaného územního plánu. Umístění pergoly, která je zařazena mezi stavby pro rekreaci, je podle
regulativů dopravních ploch nepřípustné. Dodatečné povolení by proto bylo problematické, záleželo by na stanovisku města a
na velikosti, jakou pergola leží v nepovolené ploše. ARCH: Nesouhlasím s umístěním pergoly na pozemku města ani se
stavbou opěrné zídky. Doporučuji odstranění staveb a uvedení pozemku do původního stavu, příp. do podoby, se kterou
vysloví souhlas město. Nemám námitek k posunutí pergoly na parcelu ve vlastnictví SVJ Sadová s tím, že stavba bude
umístěna min. 1 m od hranice pozemku města. TS: S pronájmem souhlasí, příp. živý plot za obrubníkem by nevadil. ORM:
Nesouhlasí s umístěním pergoly na městském pozemku, dle platného ÚP není stavba na takovém pozemku přípustná.
PROJEDNÁNÍ: OMM - pergola nemá dle ÚP na pozemku co dělat. Připomínka Mgr. Černého.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 317- 13338/15,
(uložen úkol číslo 19667).
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku pozemková parcela č. 696/53 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, tzn., že rozhoduje stejně jako již rozhodla dne 31.03.2014, a to usnesením č. RM 291-12315/14
o nesouhlasu se zveřejněním záměru města o pronájmu části stejného pozemku, tehdy o výměře 130 m2. Za účelem jednání
o legálnosti stavby pergoly a opěrné zídky bude svolána schůzka starosty města za účasti vedení OMM se zástupci žadatele
o pronájem pozemku.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.11 Zemědělský pacht
IDENTIFIKACE: Pozemky p. p. č. 303/1 o výměře 14 907 m2, druh pozemku orná půda, p. p. č. 611/3 o výměře 3 341 m2,
druh pozemku orná půda a p. p. č. 612 o výměře 892 m2, druh pozemku orná půda, všechny pozemky v k. ú. Spy, v majetku
města, vedené na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 312 záměr
propachtovat pozemky k zemědělskému užívání zveřejněn ode dne 30.01.2015 do dne 17.02.2015. K záměru podána 1
nabídka, viz příloha pc 1366/1.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu s
pachtovným dle nabídky zájemce.
ODŮVODNĚNÍ: Zveřejněno k zemědělskému užívání s minimální cenou pachtovného
ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ. Zájemce, p. Aleš Sychrovský, nabídl pachtovné ve výši 3 % a vyslovil souhlas s
podmínkami zveřejnění. Jiná vyjádření nebo nabídky nebyly podány. Stávající smlouva o nájmu s p. A. Sychrovským bude
ukončena dohodou ke dni uzavření smlouvy o pachtu.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení
majetkoprávní
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 317- 13339/15,
(uložen úkol číslo 19668).
RM ukládá OMM uzavřít ode dne 1. května 2015 se zájemcem, p. Alešem Sychrovským, IČO: 627 30 371, bytem Vršovka 21,
549 01 Nové Město nad Metují, pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu na tyto pozemky: p. p. č. 303/1 o výměře 14 907
m2, druh pozemku orná půda; p. p. č. 611/3 o výměře 3341 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 612 o výměře 892 m2,
druh pozemku orná půda; všechny pozemky v k. ú. Spy, a to za pachtovné ve výši 3 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú.
Spy za 1 m2 s tím, že ke dni 30.04.2015 bude stávající smlouva o nájmu s p. A. Sychrovským ukončena dohodou.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.12 Zemědělský pacht
IDENTIFIKACE: Pozemek pozemková parcela č. 634/2 o výměře 757 m2, druh pozemku orná půda a část pozemku
pozemková parcela č. 633 o výměře 400 m2, druh pozemku orná půda, oba pozemky v k. ú. Spy, v majetku města, vedené
na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 312 záměr propachtovat pozemky k
zemědělskému užívání zveřejněn ode dne 30.01.2015 do dne 17.02.2015. K záměru podána 1 nabídka, viz příloha pc
1219/1.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu.
ODŮVODNĚNÍ:
Zveřejněno k zemědělskému užívání s minimální cenou pachtovného ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ. Zájemce,
Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov, ve svém vyjádření ze dne 5. 2. 2015 vyslovil souhlas s podmínkami zveřejnění,
tedy i s cenou pachtovného za 1 m2 jako 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú. Spy. Jiná vyjádření nebo nabídky nebyly
podány.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 317- 13340/15,
(uložen úkol číslo 19669).
RM ukládá OMM uzavřít ode dne 1. května 2015 se zájemcem, Podorlickým zemědělským družstvem Ohnišov, Ohnišov 101,
517 84 Ohnišov, IČO: 474 52 994, pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu na tyto pozemky: p. p. č. 634/2 o výměře 757
m2, druh pozemku orná půda a část p. p. č. 633 o výměře 400 m2, druh pozemku orná půda; oba pozemky v k. ú. Spy, a to
za pachtovné ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú. Spy za 1 m2.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.13 Zemědělský pacht
IDENTIFIKACE: Část pozemku pozemková parcela č. 633 o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Spy, v majetku
města, vedené na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 312 záměr
propachtovat pozemky k zemědělskému užívání zveřejněn ode dne 30.01.2015 do dne 17.02.2015. K záměru podána 1
nabídka, viz příloha pc 1133/1.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu.
ODŮVODNĚNÍ: Zveřejněno k zemědělskému užívání s minimální cenou pachtovného ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle
BPEJ. Zájemce, p. Josef Čáp, dne 3. 2. 2015 podal nabídku na pacht s výší pachtovného za 1 m2 dle záměru zveřejnění,
tedy 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú. Spy. Jiná vyjádření nebo nabídky nebyly podány.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 317- 13341/15,
(uložen úkol číslo 19670).
RM ukládá OMM uzavřít ode dne 1. května 2015 se zájemcem, panem Josefem Čápem, IČO: 642 24 937, bytem Chlístov 22,
518 01 Dobruška, pachtovní smlouvu o zemědělském pachtu na část pozemku pozemková parcela č. 633 o výměře 280 m2,
druh pozemku orná půda, k. ú Spy, a to za pachtovné ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v k. ú. Spy za 1 m2.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.14 Koupě pozemku do majetku města
IDENTIFIKACE: OMM dle usnesení č. RM 313-13213/15 po projednání s p. Ing. D. V., vlastníkem pozemku p. p. č. 418/5 o
výměře 10 654 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Krčín, vedeném na LV č. 3541 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, navrhuje odkoupení části uvedeného pozemku o výměře cca 700 m2 pod vyježděnou cestou, a to za cenu
15 Kč za 1 m2 pozemku s tím, že město uhradí náklady na geometrický plán, vklad práva do katastru nemovitostí a daň z
nabytí nemovitosti. Cesta je vedená jako součást regionální cyklotrasy č. 4034 z Náchoda do Josefova, kde končí na Labské
cyklostezce. Odkoupením pozemku městem dojde k legalizaci stávajícího stavu. Základní cena pozemku dle BPEJ 55600 je
10,70 Kč za 1 m2. Navazují cesta v majetku města je na pozemku města p. p. č. 714/2 v k. ú. Krčín. Přílohy: ortofoto mapa 1,
2 a 3.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit s koupí pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: Odborné útvary a OV Krčín koupi
pozemku doporučují, protože pozemek, na kterém je veřejná cesta a je součástí cyklotrasy by měl být ve vlastnictví města. Z
přiloženého plánku je zřejmé, že pozemek-cesta, kterou město vlastní je velice úzký, prakticky je to cca 50 cm široký pás v
příkopu a stávající cesta-cyklostezka, je vyježděná po pozemku p. Ing. V. Sousední pozemek p. p. č. 576/1, který je korytem
vodního toku v k. ú. Černčice, který vlastní obec Černčice. Cena za 1 m2 pozemku je o cca 1/3 vyšší než hodnota BPEJ.
Vyhotovení znaleckého posudku při celkové kupní ceně by bylo dalším nákladem města, který by nákup pozemku zdražil.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza - upozornil, že proti koupi nic nemá, ale je třeba si uvědomit, že stávající trasa cyklostezky je v
hrozném stavu a pro budoucnost je otázkou, zda neuvažovat o přetrasování, protože zpevnění v této trase bude velice
nákladné.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 317- 13342/15,
(uložen úkol číslo 19671).
RM doporučuje ZM schválit koupi části pozemku p. p. č. 418/5 v k. ú. Krčín od Ing. D. V., a to o výměře, která bude
upřesněna geometrickým plánem zhotoveným na náklady města za těchto podmínek: kupní cena 15 Kč za 1 m2 pozemku s
tím, že město uhradí náklady na geometrický plán, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti a
dále RM ukládá OMM zajistit vyhotovení geometrického plánu. RM doporučuje ZM nepožadovat vypracování znaleckého
posudku podle Zásad o nakládání s nemovitosti v majetku města Nové Město nad Metují ze dne 11.12.2014, protože to
vzhledem k celkové kupní ceně v tomto případě nepovažuje za účelné a hospodárné.
RM 317 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.15 Koupě lesního pozemku do majetku města
IDENTIFIKACE: Nabídka manželů na odkoupení lesního pozemku pozemková parcela č. 325/2 o výměře 3 475 m2 v k. ú.
Blažkov u Slavoňova za částku 27 140 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Tomáše Dohnanského, který
dodali a uhradili manželé Z. Přílohy: foto 1, foto 2, městské pozemky, ortofoto mapa.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM
schválit koupi pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: SL, OMM, OŽP: Doporučují pozemek do vlastnictví města koupit. Pozemek přímo
sousedí s pozemkem města a tvoří s ním jeden celek. OF: Souhlasí s koupí a upozorňuje na nutnost podat daňové přiznání k
nemovitosti v k. ú. mimo území města. Cena za 1 m2 lesního pozemku dle znaleckého posudku je 7,81 Kč.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Maur - dotaz ke smyslu získání tohoto pozemku - vysvětleno, že to je logicky navazující část na městské
lesy.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 15 USNESENÍ č. RM 317- 13343/15,
(uložen úkol číslo 19672).
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku pozemková parcela č. 325/2 o výměře 3 475 m2 v k. ú. Blažkov u Slavoňova za
částku 27.140 Kč od manželů J. a M. Z. s tím, že město uhradí návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a uhradí daň z
nabytí nemovitosti. RM doporučuje ZM přistoupit na cenu stanovenou předloženým znaleckým posudkem, protože považuje
za účelné a hospodárné nezadávat další posudek.
RM 317 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.16 Přesun z RM 315 - 2/4 - Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1
IDENTIFIKACE: PVO uložila dne 13.01.2015 OMM zpracovat návrh zveřejnění záměru města prodat městský pozemek p. p.
č. 646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě
na Rychtě zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. RM uložila OMM dne 16.02.2015 zpracovat
znalecký posudek. OMM předkládá RM k rozhodnutí zveřejnění záměru města s tím, že znalec stanovil cenu v místě a čase
obvyklou, se kterou OMM seznámí RM na jejím zasedání. Přílohy: ortofoto mapa, foto 1, foto 2, návrh záměru prodat č. 1 bude upravený dle usnesení RM.
K ROZHODNUTÍ: Zveřejnit záměr města prodat s uvedením minimální ceny stanovené
dle znaleckého posudku.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Souhlasí, požadavky územního plánování na zastavění pozemku
obsažené v záměru prodeje jsou v pořádku. ARCH: Souhlasí s návrhem záměru na prodej pozemku. TS: Podporují prodej.
OF: Doporučuje stanovení minimální kupní ceny vyšší než 1.200 Kč za 1 m² dle stanoviska RM, prodej nejvyšší nabídce a
předkupní právo města. Daň z nabytí uhradí kupující (lze zohlednit v požadavku minimální ceny). ORM: Souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje pozemku p. p. č. 646/1 bez připomínek. OMP: Část pozemku je užívána na základě smlouvy o
nájmu pozemku ze dne 30.09.2013 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pro záměry města je pozemek nepotřebný.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 2. 16 USNESENÍ č. RM 317- 13344/15,
(uložen úkol číslo 19673).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 31.07.2015 záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena za 1 m² pozemku 1 200 Kč (dle
znaleckého posudku). 2. Zájemci v nabídce uvedou cenu za 1 m2 pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v
souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou
předpokládaný termín dokončení svého záměru. 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší nabídku.
4. Pozemek není, kromě užívacích vztahů výše uvedených, využíván a neváznou na něm žádné právní závazky. 5. Platba
nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 6. Město
kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 7. Město bude mít k pozemku zřízeno
předkupní právo do doby kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace staveb uvedených v záměru kupujícího. 8.
Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 9. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.
10. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.17 Přesun z RM 315 - 2/5 - Prodej pozemků z majetku města - Rychta č. 2
IDENTIFIKACE: PVO uložila dne 13.01.2015 OMM zpracovat návrh zveřejnění záměru města prodat městské pozemky: p. p.
č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsané na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. RM uložila OMM dne 16.02.2015 zpracovat znalecký posudek. OMM předkládá
RM k rozhodnutí zveřejnění záměru města s tím, že znalec stanovil cenu v místě a čase obvyklou, se kterou OMM seznámí
RM na jejím zasedání. Přílohy: ortofoto mapa, foto, návrh záměru prodat č. 2 - bude upravený dle usnesení RM.
K
ROZHODNUTÍ: Zveřejnit záměr města prodat s uvedením minimální ceny stanovené dle znaleckého posudku.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Souhlasí, požadavky územního plánování na zastavění pozemků obsažené v záměru prodeje jsou v
pořádku. ARCH: Souhlasí s návrhem záměru na prodej pozemků. TS: Podporují prodej. OF: Doporučuje stanovení minimální
kupní ceny vyšší než 1.200 Kč za 1 m² dle stanoviska RM, prodej nejvyšší nabídce a předkupní právo města. Daň z nabytí
uhradí kupující (lze zohlednit v požadavku minimální ceny). ORM: Souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. p. č.
2290 a p. p. č. 379/1 bez připomínek. OMP: Pozemky jsou užívány na základě smlouvy o nájmu pozemků ze dne 31.01.2006
jako tržnice s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pro záměry města jsou pozemky nepotřebné.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor
Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 2. 17 USNESENÍ č. RM 317- 13345/15,
(uložen úkol číslo 19674).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 31.07.2015 záměr města prodat městské pozemky: p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena za 1 m² pozemku 1 200 Kč (dle znaleckého posudku). 2. Zájemci v
nabídce uvedou cenu za 1 m² pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v souladu s platným Územním plánem
sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou předpokládaný termín dokončení svého
záměru. 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší nabídku. 4. Pozemky nejsou, kromě užívacích
vztahů výše ve zveřejnění uvedených, využívány a neváznou na nich žádné právní závazky. 5. Platba nabídnuté kupní ceny
se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 6. Město kupujícímu pozemky předá
ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 7. Město bude mít k pozemkům zřízeno předkupní právo do doby
kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace staveb uvedených v záměru kupujícího. 8. Poplatek za návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 9. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 10. Město si vyhrazuje
možnost odstoupit od záměru prodat pozemky.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.18 Koupě pozemku do majetku města
IDENTIFIKACE: Stávající komunikace v ulici k Sirkárně je na pozemku p. p. č. 2163 v k. ú. Nové Město nad Metují ve
vlastnictví města, ale zasahuje i do soukromých pozemků, které ve vlastnictví města nejsou. Město by mělo části pozemků od
vlastníků vykoupit, aby bylo možné projektovat cyklostezku zcela na pozemcích města. Geometrickým plánem byl z pozemků
p. p. č. 1947/1 a p. p. č. 1941/1 v k. ú. Nové Město nad Metují oddělen pozemek pozemková parcela č. 1947/4 v k. ú. Nové
Město nad Metují, který je ve vlastnictví manželů Ing. J. M. a Mgr. V. M. Manželé M. souhlasí s prodejem pozemku p. p. č. č.
1947/4 o výměře 55 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují městu za
těchto podmínek: kupní cena 120 Kč za 1 m2 pozemku, v rámci projektu na stavbu komunikace bude vyprojektován sjezd v
šířce cca 10 m ve vzdálenosti cca 5 m od nejvyššího bodu pozemku 1947/1 v k. ú. NM a v rámci stavby zpevněné
komunikace v ulici K Sirkárně bude v místě vyprojektovaného sjezdu vybudován snížený obrubník, odvodnění komunikace
bude projektováno a vybudováno směrem od pozemku manželů M. na protilehlou stranu, tj. ve směru komunikace z kopce
dolů na pravou stranu tak, aby voda z komunikace nezatékala na pozemek manželů M., na komunikaci budou umístěné
příslušné dopravní značky omezující rychlost a hmotnost vozidel a případně bude vybudována výhybka projíždějících
vozidel. Vše bude upřesněno v příslušném stavebním řízení, kterého budou účastníky. Přílohy: foto, geometrický plán,
snímek mapy, technická mapa.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit koupi pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: OMM: Pro
realizaci případné stavby komunikace - cyklostezky - je třeba vykoupit pozemky, na kterých se část komunikace nachází.
Stávající cesta je až jednou třetinou na pozemku M. Při požadované ceně 120 Kč za 1 m2 pozemku navrhujeme upustit od
vyhotovení znaleckého posudku, který v tomto případě nepovažujeme za účelný a hospodárný.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 18 USNESENÍ č. RM 317- 13346/15,
(uložen úkol číslo 19675).
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. č. 1947/4 o výměře 55 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, odděleného GP č. 1957-065/2014 z pozemků p. p. č. 1947/1 a p. p. č. 1941/1 v
k.ú. Nové Město nad Metují vedených na LV č. 3175 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují z vlastnictví manželů Ing. J. M. a
Mgr. V. M. za cenu 120 Kč za 1 m2 pozemku s tím, že město uhradí náklady na vklad práva do katastru nemovitostí, daň z
nabytí nemovitosti a souhlasí s podmínkami manželů M.: v rámci projektu na stavbu komunikace bude vyprojektován sjezd v
šířce cca 10 m ve vzdálenosti cca 5 m od nejvyššího bodu pozemku 1947/1 v k. ú. NM a v rámci stavby zpevněné
komunikace v ulici K Sirkárně bude v místě vyprojektovaného sjezdu vybudován snížený obrubník, odvodnění komunikace
bude projektováno a vybudováno směrem od pozemku manželů M. na protilehlou stranu, tj. ve směru komunikace z kopce
dolů na pravou stranu tak, aby voda z komunikace nezatékala na pozemek manželů M., na komunikaci budou umístěné
příslušné dopravní značky omezující rychlost a hmotnost vozidel a případně bude vybudována výhybka projíždějících
vozidel. Vše bude upřesněno v příslušném stavebním řízení, kterého budou manželé M. účastníky. RM doporučuje ZM
nepožadovat vypracování znaleckého posudku podle Zásad o nakládání s nemovitosti v majetku města Nové Město nad
Metují ze dne 11.12.2014, protože to v tomto případě nepovažuje za účelné a hospodárné. Výměra pozemků je větší pouze o
15 m2 proti zásadám, ve kterých je uveden požadavek na vyhotovení znaleckého posudku ceny nemovitosti v daném místě a
čase obvyklé pro pozemky s výměrou nad 40 m².
RM 317 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.19 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
IDENTIFIKACE: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035,
zastoupená na základě plné moci zmocněncem panem Vladimírem Václavíkem - Elektroprojekt, IČO: 18858848, se sídlem:
T. G. Masaryka 391, PSČ: 549 01 Nové Město nad Metují, předkládá městu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005280/VB/1 Název stavby: Nové Město n.M., knn rekon.
ul. T. G. Masaryka, viz příloha - návrh smlouvy, za účelem umístění a provozování zemního kabelového vedení NN
uloženého v pozemcích pozemková parcela č. 2071/1, č. 619/26, č. 619/8, č. 368/9, vše druh pozemku ostatní plocha a
pozemková parcela č. 659/1, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz přílohy - snímek mapy č. 1 a snímek mapy č. 2, a to na dobu neurčitou, za
jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého věcným břemenem.
Předpokládaný rozsah cca 172 bm.
K ROZHODNUTÍ: Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
ODŮVODNĚNÍ: ORM: Souhlasí s realizací stavby. Podmínky zapracovány
do Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v článku
IV, bod 8 (označeno červeně). OMP: Nabídnutá cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku
města.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 19 USNESENÍ č. RM 317- 13347/15,
(uložen úkol číslo 19676).
RM souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005280/VB/1 Název stavby: Nové Město n.M., knn rekon. ul. T. G. Masaryka, na
pozemcích pozemková parcela č. 2071/1, č. 619/26, č. 619/8, č. 368/9, vše druh pozemku ostatní plocha a pozemková
parcela č. 659/1, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, viz příloha - návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení
věcného břemene je 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého věcným břemenem a celková cena bude
stanovena dle výměry zjištěné geometrickým plánem, podle skutečného provedení, vyhotoveným na náklady žadatele.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.20 Směna pozemku pro chodník v ul. Na Táboře
IDENTIFIKACE: Pro výstavbu chodníku v ulici Na Táboře je zapotřebí část pozemku st. p. č. 83 o výměře 44 m². Pozemek
st. p. č. 83 o výměře 289 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV č. 14 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují je v podílovém spoluvlastnictví, a to podílem o velikosti 2/3 celku, p. R. H. a podílem o velikosti 1/3 celku, paní K.
U. Uvedená část pozemku st. p. č. 83 se nachází v ulici Na Táboře a je oddělena geometrickým plánem č. 1955-174/2014,
viz příloha – geometrický plán, ve kterém je označena jako pozemek p. p. č. 2352 o výměře 44 m² v k. ú. Nové Město nad
Metují. Oba souhlasí se směnou uvedeného pozemku za část pozemku p. p. č. 2281 o výměře 44 m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití zeleň, v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města a je zapsaný na LV č. 10 001 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují. Uvedená část pozemku p. p. č. 2281 je oddělena geometrickým plánem č. 1955-174/2014,
ve kterém je označena jako pozemek p. p. č. 2281/4 o výměře 44 m² v k. ú. Nové Město nad Metují. Záměr města směnit
pozemky byl zveřejněn ode dne 13.01.2015 do dne 30.01.2015 podle usnesení č. RM 311-13133/15, viz příloha – zveřejněný
záměr s tím, že bude předložen v souladu se zákonem o obcích k projednání v ZM dne 23.4.201. Ke zveřejněnému záměru
města nebyla podána žádná vyjádření.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM souhlasit se směnou pozemků.
ODŮVODNĚNÍ: OMM: ZM souhlasilo se směnou pozemků, viz usnesení č. ZM 100-7106/14, bod 3/1 ale pouze s výměrou
směňovaných pozemků cca 40 m². Požadovaná výměra 44 m² byla upřesněna až geometrickým plánem. Směna pozemků je
nezbytná pro realizaci stavby chodníku podél I/14. OMP navrhuje nepožadovat podle Zásad o nakládání s nemovitosti v
majetku města Nové Město nad Metují, dále jen Zásady, zpracování znaleckého posudku, protože výměra je pouze o 4 m²
větší než je maximální výměra pozemku, se kterou lze podle Zásad nakládat ještě bez znaleckého posudku a směňované
pozemky zjevně nejsou nijak rozdílné a lze předpokládat, že jejich hodnota je stejná cca 40 Kč za 1 m² pozemku. Znalecký
posudek s touto cenou na sousední pozemek p. p. č. 1575, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, máme k
dispozici.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 20 USNESENÍ č. RM 317- 13348/15,
(uložen úkol číslo 19677).
RM doporučuje ZM souhlasit se směnou pozemku pozemková parcela č. 2352 o výměře 44 m² v k. ú. Nové Město nad
Metují, odděleného geometrickým plánem č. 1955-174/2014 z pozemku stavební parcela č. 83 o výměře 289 m², druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 14 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují z podílového
spoluvlastnictví pana R. H. a paní K. U. za sjednanou celkovou cenu 1.760 Kč za pozemek pozemková parcela č. 2281/4 o
výměře 44 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, oddělený geometrickým plánem č. 1955-174/2014 z pozemku pozemková
parcela č. 2281 o výměře 124 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, zapsaného LV č. 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města, za sjednanou celkovou cenu 1.760 Kč s tím, že město Nové Město
nad Metují uhradí náklady na vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí každá ze stran
samostatně. RM doporučuje ZM nepožadovat vypracování znaleckého posudku podle Zásad o nakládání s nemovitosti v
majetku města Nové Město nad Metují ze dne 11.12.2014, protože to v tomto případě nepovažuje za účelné a hospodárné.
Výměra pozemků je větší pouze o 4 m2 proti zásadám, ve kterých je uveden požadavek na vyhotovení znaleckého posudku
ceny nemovitosti v daném místě a čase obvyklé pro pozemky s výměrou nad 40 m².
RM 317 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.21 Žádost o vydání rezidenční karty pro zvláštního uživatele
IDENTIFIKACE: Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., Husovo náměstí 1201, Nové Město nad Metují, IČO: 26675501, žádá
o vydání rezidenční karty pro zvláštní uživatele na soukromé vozidlo zaměstnankyně společnosti. Žadatel momentálně
využívá parkování na soukromém pozemku p. J. M. B. - D. Toto místo je zpoplatněno a Mateřské centrum vydává měsíčně
částku 150 Kč za příležitostné parkování. V současné době (přesun společnosti do nově zrekonstruovaných prostor) se
společnost snaží ušetřit na výdajích, aby mohla investovat do vybavení prostor a udržela jejich bezvadný provoz. Dle
upřesnění žádají o povolení parkovat během pracovního týdne, o víkendech jen výjimečně cca 2-3x do roka.
K
ROZHODNUTÍ: 1/ Nesouhlasit s vydáním rezidenční karty pro zvláštního uživatele, 2/ souhlasit s vydáním karty.
ODŮVODNĚNÍ: O vydání rezidenční karty pro zvláštní uživatelé dle manuálu k parkovacímu režimu schválenému usnesením
č. ZM 88-6957/13 ze dne 25.04.2013 rozhodne ve výjimečných případech a za určitých podmínek rada města. OMM: V
současné době je evidováno přes 105 vydaných rezidenčních karet (62 pro domácnosti, 32 pro firmy a 11 pro zvláštní
uživatele - 3x ZUŠ B. Smetany, 6x SŠ a ZŠ NM, 1x MP, 1x hasič) s tím, že o prodloužení platnosti rezidenční karty požádalo
v letošním roce cca 58 uživatelů, resp. přišlo si vyzvednout kolečko na rok 2015. Celý parkovací režim v zóně Husovo
náměstí a v ulici Na Zadomí by vydáváním dalších rezidenčních karet ztrácel smysl. Kapacita náměstí je cca 135
parkovacích míst. Mateřské centrum žádá o parkovací kartu pro zvláštního uživatele na soukromé vozidlo svého
zaměstnance. Důvodem zavedení režimu bylo umožnit parkování občanů a návštěvníků na náměstí po omezenou dobu a tím
docílit dostatečného množství parkovacích míst.
PROJEDNÁNÍ: Po delší diskusi radní hlasovali nejdříve o návrhu ve
smyslu RM souhlasí ….. - 1 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Pak bylo hlasováno o usnesení ve smyslu RM nesouhlasí…., a to bylo
schváleno.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 21 USNESENÍ č. RM 317- 13349/15
RM nesouhlasí s vydáním rezidenční karty pro zvláštního uživatele Mateřskému centru Na zámečku o.p.s., Husovo náměstí
1201, Nové Město nad Metují, IČO: 26675501.
RM 317 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.22 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: OVRR/TS)
IDENTIFIKACE: 2 ks borovice lesní a 1 ks modřínu opadavého na pozemku p. č. 861/25 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K
ROZHODNUTÍ: Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: Na základě
dotazu z webu TS a OŽP posoudili stav stromů v ul. Na Vyhlídce. Jedná se o 2 ks borovice lesní a 1 ks modřínu opadavého
rostoucí v zeleném pásu mezi oplocením soukromého pozemku a chodníkem. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu.
Kořeny stromů jsou vyniklé nad terén a masivně rozrušují přilehlý chodník. Bez poškození kořenového systému nelze provést
opravu této části chodníku, a proto doporučujeme RM vyslovit souhlas s kácením předmětných stromů.
VYSVĚTLENÍ:
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 22 USNESENÍ č. RM 317- 13350/15,
(uložen úkol číslo 19678).
RM souhlasí s pokácením 2 ks borovice lesní a 1 ks modřínu opadavého na pozemku p. č. 861/25 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.23 Žádost SVJ Klosova 491, Sokolská 492, Nové Město nad Metují ve věci pokácení 2 ks břízy bělokoré
IDENTIFIKACE: Žádost SVJ Klosova 491, Sokolská 492, Nové Město nad Metují ve věci pokácení 2 ks břízy bělokoré.
Podrobnosti viz příloha č. RM 317 - 2/23.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost SVJ + ne/souhlasit s pokácením dřevin
rostoucích mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŽP + TS: Podle Projektu péče o stromy, zpracovaného odbornou firmou
SAFE TREES s.r.o., Rosice, je jedna z bříz (blíže ke garážím) navržena ke kácení z důvodu poškozených kořenů. Druhý
strom je vitální, na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný. Z tohoto důvodu OŽP doporučuje RM souhlasit s pokácením
pouze 1 ks břízy. Náhradou bude provedena nová výsadba. K důvodům uváděným v zaslané žádosti OŽP uvádí, že tyto
nelze považovat za závažné důvody pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Zanášení okapů jehnědami a listím lze
předejít instalací ochranných mřížek do okapů, navíc je diskutabilní, zda se jedná o zanášení okapů právě z těchto dvou
stromů. Narušení hydroizolace domu a vozovky kořeny stromů nebylo prokázáno, stromy se nachází ve vzdálenosti cca 9 m
od domu, stav komunikace je ovlivněn předchozí stavební činností. Nepořádek na komunikaci - opad listí, případně větviček,
je zcela přirozený fyziologický projev stromů, dle sdělení TS je i zde na obecním pozemku prováděn úklid.
VYSVĚTLENÍ:
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 23 USNESENÍ č. RM 317- 13351/15,
(uložen úkol číslo 19679).
RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (blíže garážím) na pozemku p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad Metují a
souhlasí s provedením náhradní výsadby na citovaném pozemku dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. RM nesouhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č.
2240 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 317 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 26 z 52

Tisk: 23.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 317 - 16.3.2015

Rozvoj

16:30

OMM

3.1 Žádost o opravu cesty vedoucí podél plotu "Aeroklubu letiště" směrem na Vrchoviny
IDENTIFIKACE: Pan V. P. žádá zastupitele města o opravu cesty vedoucí podél plotu "Aeroklubu letiště" směrem na
Vrchoviny. Tento úsek je často využíván a v současném stavu je nevyhovující pro všechny uživatele (pěší, cyklisty, osobní
vozidla, zemědělská technika atd.). V minulosti se město několikrát touto lokalitou zabývalo a zvažovalo způsob úprav
stezky - viz výňatky ze zápisů. Podrobnosti viz příloha č. RM 317 - 3/1.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost, příp.
ne/souhlasit s opravou komunikace.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM (ORM): ORM provedlo spolu s TS šetření na místě,
kde byly shledány v zadní části velké výmoly, které potřebují opravit. Tyto opravy budou provedeny v režii TS. Uvedená cesta
je součástí cyklostezky a šlo by na ni zpracovat PD, která by navázala na stávající zpevněnou cyklostezku před letištěm a u
kravína ve Vrchovinách a pak by bylo možné někdy požádat o dotaci a vybudovat tu zpevněnou cyklostezku. Stanovisko
vedoucího TS: Za TS navrhuji. V úseku cca 12 m odstranit původní materiál v celé šířce cesty do hloubky cca 20 cm a po
vrstvách naválcovat cihelnou a betonovou drť, kterou máme z rozbouraných kasáren. Tím opravíme část cesty, kde se
vozidla vyhýbají přes pole. Zbytek cesty se zdá být dobrý, případně dosypeme a zaválcujeme další výtluky. Práce lze provést
po úplném vyschnutí cesty, tedy asi do konce května. Zároveň je k úvaze RM, zda nezařadit budoucí úpravy stezky pro
chodce a cyklisty do zásobníku investic.
PROJEDNÁNÍ: Po obsáhlejší diskusi, kdy byly shrnuty dřívější aktivity, které
město v této věci realizovalo, se radní shodli v tom, že zde bude provedena další provizorní úprava - tj. dílčí zpevnění v rámci
činnosti TS, ale zároveň, že je třeba upozornit, že zmiňovaná cesta je rozjížděna a poškozována i zemědělskou technikou,
což ve svém důsledku způsobuje, že pak pěší a cyklisté prostor rozbité cesty nemohou využívat, a to pak způsobuje to, že
zabírají, prochází a projíždí i po sousedních zemědělských pozemcích. RM ještě požádala o prověření, zda by nebyla
příležitost znovu zde obnovit jednání o pozemkových úpravách, které by pak mohly pomoci k vybudování přístupové
zpevněné komunikace pro vlastníky zemědělských pozemků.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 317- 13352/15,
(uložen úkol číslo 19680).
RM bere na vědomí žádost p. V. P. ze dne 26.02.2015 a souhlasí s opravou komunikace podél plotu ve směru od letiště do
Vrchovin. RM ukládá TS provést úpravy a zpevnění cesty dle svého předloženého návrhu. RM ukládá OMM zařadit realizaci
zpevnění stezky (tj. PD a realizace) do Zásobníku investic.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.5.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.2 Zápis č. 1 z jednání komise pro výstavbu a rozvoj
IDENTIFIKACE: RM je předkládán zápis z 1. jednání komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne 23.02.2015.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se se zápisem z 1. jednání komise pro výstavbu a rozvoj.
ODŮVODNĚNÍ: Zápis
z jednání komise pro výstavbu a rozvoj je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 317- 13353/15
RM bere na vědomí zápis z 1. jednání komise pro výstavbu a rozvoj ve znění přílohy č. RM 317 - 3/2.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren
IDENTIFIKACE: Usnesením č. RM 313 -13211/15 bylo OMM uloženo zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení
pozemků v areálu bývalých kasáren s tím, že komunikace bude mít samostatné parcelní číslo. Za účelem zadání
geometrického plánu je třeba zajistit projekt na komunikaci, který by určil jak má komunikace vypadat s dopravním řešením a
umístěním (stupeň DUR).
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zpracováním PD, aby mohly být zahájeny následně další
kroky.
ODŮVODNĚNÍ: OMM: Geometrickým plánem lze určit pouze stávající stav. Nový ÚP není schválen a podle
platného ÚP není v území komunikace v areálu bývalých kasáren určená. Studie Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana taktéž nebyla
doposud schválena.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 317- 13354/15,
(uložen úkol číslo 19681).
RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci akce
"Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem finančních prostředků
z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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3.4 Podání žádostí o grant - Škoda Auto a.s.
IDENTIFIKACE: Společnost Škoda Auto a.s. vypsala na letošní rok 8 regionálních grantových programů. V jednotlivých
programech lze získat maximálně 120 tis. Kč na projekt. Termíny pro podání žádostí jsou u vypsaných programů individuální.
OMM předkládá RM ke schválení podání žádostí o grant v programech „Dopravní bezpečnost v obcích (příjem žádostí do
dne 30.04.2015) a „Za každý prodaný vůz ŠKODA zasazený strom“ (příjem žádostí do dne 31.03.2015). Žádosti o grant by
byly předkládány na projekty: „Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v ulici Českých bratří (u DPS)“,
„Měřič rychlosti v ulici Náchodská“ a „Obnova stromořadí v ulici Smetanova“. Finance na akci „Měřič rychlosti v ul.
Náchodská“ jsou schváleny v rozpočtu na rok 2015 ve výši 50 tis. Kč. Akce „Nasvětlení přechodu u DPS“ a „Obnova
stromořadí v ul. Smetanova“ nejsou na rok 2015 zařazeny v rozpočtu. Celkem by se jednalo o náklady cca 220 tis. Kč na
„Obnovu stromořadí v ulici Smetanova“ a o cca 210 tis. Kč na „Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v
ulici Českých Bratří (u DPS). U těchto dvou akcí se realizace předpokládá pouze v případě, že nám grant bude přiznán. V
případě úspěchu při žádostech na tyto projekty by bylo následně předloženo do RM a pak do ZM schválení nových položek
rozpočtu a navýšení rozpočtu na rok 2015. O tyto položky by se snížila investiční rezerva.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
podání žádostí do grantových programů společnosti Škoda Auto a.s. pro rok 2015 na akce „Obnova stromořadí v ul.
Smetanova“, „Nasvětlení přechodu u DPS“ a na „Měřič rychlosti v ulici Náchodská“.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 317- 13355/15,
(uložen úkol číslo 19682).
RM schvaluje podání žádostí do grantových programů společnosti Škoda Auto a.s. pro rok 2015, a to na akce „Obnova
stromořadí v ul. Smetanova“, „Nasvětlení přechodu u DPS“ a „Měřič rychlosti v ulici Náchodská“.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Návrh pamětní desky Vl. Moravce
IDENTIFIKACE: PVO uložila OMM připravit pro RM předložení návrhu pamětní desky Vl. Moravce, kterou navrhuje OV Spy,
a to vč. stanoviska OMM. Původně byl zpracován návrh ARCH, ale ten OV nepřijal a vyvinul vlastní aktivitu. K doručeným
návrhům pamětní desky Vlastimila Moravce byla v obci provedena anketa a jako vítězný byl vybrán návrh arch. studia
Weiner - Milan Weiner. Tento návrh byl předán na ORM, dále byl OV požádán o předložení cenové kalkulace, ta však byla
předána až dne 25.02.2015, proto se v rozpočtu na rok 2015 s realizací této desky nepočítá. Propočet nákladů je 50 tis.
Kč.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s vybraným návrhem pamětní desky Vl. Moravce a uložit OMM ve spolupráci s OF
hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na realizaci této pamětní desky, v případě zjištění finanční rezervy
uložit OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení návrhu na schválení této akce do seznamu investic na rok
2015 na ZM.
ODŮVODNĚNÍ: ORM s vybraným návrhem souhlasí.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se radní shodli, že budou
hledány zdroje na realizaci, protože v rozpočtu na to položka zatím není, ale že také bude třeba, jako u všech předchozích
desek, získat k návrhu ještě stanovisko KKULT.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 317- 13356/15,
(uložen úkol číslo 19683).
RM vzala na vědomí předložený návrh pamětní desky Vl. Moravce ve znění přílohy č. RM 317 - 3/5. RM ukládá OMM ve
spolupráci s OF hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na realizaci této pamětní desky, v případě zjištění
finanční rezervy bude OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení návrhu na schválení této akce do
seznamu investic na rok 2015 na ZM. RM ukládá OŠKS zařadit tuto záležitost do nejbližšího jednání komise kulturní.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Program regenerace - příspěvky města
IDENTIFIKACE: Povinný příspěvek města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 pro zachování a obnovu
kulturních památek, příspěvek města (10 % celkových nákladů, církev 20 %) bude v roce 2015 poskytnut: 1/ p. T. Ch.,
obnova schodů do sklepa a 1. patra, příspěvek 50 tis. Kč, 2/ paní L. H., obnova přemostění, repase dřev. prvků, příspěvek
60 tis. Kč, 3/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad Metují, obnova střešního pláště farní bašty v městském
opevnění, příspěvek 40 tis. Kč, 4/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad Metují, obnova a nátěr šindelových
střech kostela Nejsvětější Trojice, příspěvek 180 tis. Kč, 5/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad Metují,
obnova omítek štítů č. p. 1227, 1228, příspěvek 180 tis. Kč, 6/ p. P. B., obnova krovu a podlahy půdy, příspěvek 90 tis. Kč, 7/
p. J. M. B. - D., obnova nosné konstrukce, šindele, nátěr mostu (Jurkovičův), příspěvek 90 tis. Kč. Celková výše všech
příspěvků města je 690 tis. Kč.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit výši povinného příspěvku.
ODŮVODNĚNÍ:
Povinný příspěvek je stanovený Zásadami MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón, závazné finanční podíly, podíly podle druhu vlastnictví,
min. částka z celkových nákladů na obnovu 10% u fyzické a právnické osoby, 20% u církve. V rozpočtu 2015 je na příspěvky
schváleno 690 tis. Kč.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 317- 13357/15,
(uložen úkol číslo 19684).
RM doporučuje ZM schválit povinný příspěvek města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 pro zachování a
obnovu kulturních památek, kdy příspěvek města (10 % celkových nákladů u FO a 20 % u církve) bude poskytnut: 1/ p. T.
Ch., obnova schodů do sklepa a 1. patra, příspěvek 50 tis. Kč, 2/ paní L. H., obnova přemostění, repase dřev. prvků,
příspěvek 60 tis. Kč, 3/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad Metují, obnova střešního pláště farní bašty v
městském opevnění, příspěvek 40 tis. Kč, 4/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad Metují, obnova a nátěr
šindelových střech kostela Nejsvětější Trojice, příspěvek 180 tis. Kč, 5/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad
Metují, obnova omítek štítů č. p. 1227, 1228, příspěvek 180 tis. Kč, 6/ p. P. B., obnova krovu a podlahy půdy, příspěvek 90
tis. Kč, 7/ p. J. M. B. - D., obnova nosné konstrukce, šindele, nátěr mostu (Jurkovičův), příspěvek 90 tis. Kč, v celkové výši
všech příspěvků města 690 tis. Kč.
RM 317 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Propad kanálové vpusti - úkol z PVO 201
IDENTIFIKACE: PVO uložila OMM prověřit ve spolupráci s TS problém propadu komunikace v ul. Náchodská u křižovatky "U
Papežů" u kanálové vpusti - na vjezdu do ul. Náchodská a podat informaci do RM 317, zda bude možné problém řešit v rámci
rekonstrukce ul. Náchodská. V případě, že problém způsobuje ucpaná kanalizace, tak řešit i tento problém se SÚS. Na
základě místního šetření bylo zjištěno, že uvedená kanálová vpusť bude součástí rekonstrukce komunikace v ul. Náchodská,
která bude zahájena dne 16.03.2015.
K ROZHODNUTÍ: Informace.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí
oddělení ORM - Odbor majetku města
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3.8 Dětská hřiště - výběr dětského hřiště pro obnovu a rozšíření
IDENTIFIKACE: RM 313 vzala ve svém usnesení na vědomí žádost paní A. S. ze dne 11.01.2015 ve věci provedení
modernizace a rozšíření dětských sportovišť ve městě. RM uložila OMM zorganizovat schůzku s paní A. S. za účasti ST,
OMM, ORM a TS. Tato schůzka proběhla a závěrem této schůzky byl vznesen požadavek na pí S., zda by teda navrhla z
jejího pohledu hřiště, které by bylo vhodné v letošním roce zrekonstruovat a je z jejího pohledu a pohledu návštěvnosti
prioritní. Paní A. S. předložila OMM zpracované návrhy úprav dětského hřiště v krčínském parku a návrhy úprav herními
prvky v prostoru dětského hřiště za pizzerií na Malecí (u č. p. 1305). OMM souhlasí, že by se v letošním roce obnovilo a
rozšířilo dětské hřiště v krčínském parku. Vzhledem k tomu, že je v rozpočtu na letošní rok 400 tis. Kč, tak OMM navrhuje
realizovat úpravy nejdříve v krčínském parku a ze zbývající částky následně rozhodnout o dalším hřišti ve městě, které by
mělo být upraveno.
V loňském roce bylo realizováno dětské hřiště ve Vrchovinách - v dolní části Vrchovin (U Suchánků), doplněn 1 lanový prvek
na hřišti ve Vrchovinách u sportovního areálu (výměna stávajícího nevyhovujícího ocelového prvku za nový) a dětské hřiště v
ulici T. G. Masaryka u č. p. 40 - za zdravotním střediskem. V krčínském parku se v současné době nachází pouze 1
multifunkční sestava se skluzavkou, kryté pískoviště, pružinové houpadlo a 2 lavičky. Hřiště bylo instalováno v roce 2006
(před 9 lety). Návrh paní A. S. zahrnuje i odstranění stávajícího nevyužívaného hřiště na petang, přemístění laviček na jiné
místo na hřišti a požadavek na oplocení, které by oddělilo dětské hřiště od ostatní plochy v parku. Návrh byl předán
předsedovi Osadního výboru Krčín k projednání na jejich nejbližším jednání. Předběžně předseda OV Krčín souhlasí s
odstraněním hřiště pro petang. Toto hřiště je v současné době nevyužívané.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Schválit použití
finančních prostředků z org, 1505 Dětská hřiště na modernizaci dětského hřiště v krčínském parku, 2/ schválit odstranění
stávajícího petangového hříště, 3/ vzít na vědomí návrh paní A. S.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM: Herní prvky v
krčínském byly instalovány před 9 lety. Doporučujeme hřiště doplnit novými modernějšími herními prvky a o výběru prvků
dále jednat.
PROJEDNÁNÍ: Velice obsáhlá diskuse nad návrhem - především se diskutovalo o tom, zda je právě
navrhovaná lokalita tou ve městě v současnosti nejnavštěvovanější a nejpotřebnější, protože z návrhu vyplývá, že by na
realizaci byla spotřebována významná část z peněz, které jsou schváleny v rozpočtu na opravy a doplnění všech hřišť ve
městě. Dále zazněl návrh, že by v Krčíně mohlo být jednáno o zpřístupnění hřiště za "ZŠ Krčín" - tj. to, co bylo vybudováno
ve spolupráci s TJ Spartak. Nakonec radní doporučili, aby bylo znovu zahájeno jednání s řediteli škol a školek, které
disponují nějakými hřišti u svých objektů, o jejich možném využití pro veřejnost - viz doplněný bod č. 3/19.
VYSVĚTLENÍ:
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 317- 13358/15,
(uložen úkol číslo 19685).
RM bere na vědomí návrh paní A. S. pro úpravy dětského hřiště v krčínském parku. RM schvaluje odstranění stávajícího
petangového hřiště. RM ukládá OMM předložit návrh využití částky 400.000 Kč na dětská hřiště ve městě v roce 2015.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Pořízení nové cisterny CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nové Město nad Metují provedení soutěže na hasičské auto
IDENTIFIKACE: ZM 105 ze dne 29.01.2015 usnesením č. ZM 105-7223/15 rozhodlo o změně žádosti o dotaci na
rekonstrukci CAS 32 na pořízení nové cisterny a schválilo celkové náklady na její pořízení ve výši 6 mil. Kč. V současné době
jsou podány žádosti na dotační podporu pořízení cisterny z dotačního programu MV GŘ HZS ČR a z programu KHK. V únoru
jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 ve výši 1,5 mil. Kč. Nyní probíhá schvalování technických
podmínek nákupu cisterny na MV GŘ HZS a po jejich schválení obdržíme rozhodnutí o registraci projektu. Od data tohoto
rozhodnutí musíme do 30 dnů vypsat výběrové řízení na nákup hasičské cisterny CAS 20. ORM poptalo zadání organizace
veřejné zakázky odborné firmě. Nejnižší cenu 33.000 Kč bez DPH podal Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice.
Tato částka bude čerpána z rozpočtové položky na nákup CAS.
K ROZHODNUTÍ: Schválit zadání organizace veřejné
zakázky.
PROJEDNÁNÍ: Radní diskutovali o tom, zda je nutné tuto zakázku zajišťovat přes externistu, bylo vysvětleno, že
jde o specificky odbornou a při tom velmi nákladnou zakázku a proto je třeba, aby toto odpracovala osoba v dané věci
erudovaná. Náklady budou kryty a uplatněny v rámci schválené částky na nákup CAS.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 317- 13359/15,
(uložen úkol číslo 19686).
RM schvaluje zadání organizace veřejné zakázky „Dodávka 1 ks CAS pro město Nové Město nad Metují“ firmě Ing. Jan
Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice za celkovou cenu 33.000 Kč bez DPH.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 DZ ve Vrchovinách požadavek z OV, úkol z PVO
IDENTIFIKACE: PVO 199 uložila OMM prověřit a zpracovat se stanovisky odborných útvarů do RM návrh umístění nového
DZ (obytná zóna) v dolní části Vrchovin u obnoveného dětského hřiště, což byl požadavek OV Vrchoviny v zápise č. 5 ze
dne 25.11.2014. Dne 27.02.2015 bylo provedeno místní šetření za účasti zástupce DI Náchod p. Kulta, OV Vrchoviny p.
Anděla a ORM pí Čečetkové za účelem prověření možnosti umístění dopravního značení č. IP26a „Obytná zóna“ v dolní části
Vrchovin. V této lokalitě se nachází obnovené dětské hřiště. Navrhované dopravní značení č. IP26a „Obytná zóna“ a IP26b
„Konec obytné zóny“ nebylo doporučeno. Pro provedení tohoto značení by musela být provedena stavební úprava na
komunikaci, a to příčnými prahy u všech vjezdů do zóny, což se jeví v této lokalitě jako nevhodné, neúčelné a zároveň
nákladné. Jednalo by se už o investiční zásah. Jako vhodné řešení bylo doporučeno umístění dopravního značení č. IP25a
„Zóna s dopravním omezením“ a IP25b „Konec zóny s dopravním omezením“. V tomto dopravním značení budou zobrazeny
symboly DZ č. A12 „Děti“ a DZ č. 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/h. Značení by bylo umístěno na třech
místech tj. celkem 6 ks dopravních značení. Jedná se o místo u křižovatky místní komunikace p. p. č. 875/1 se silnicí III/285
20 Vrchoviny-Šonov, dále pod křižovatkou místní komunikace p. p. č. 876/29 v části pod odbočkou v trase od Krčína na
Šonov, a na konci obce Vrchovin p. p. č.909/1 - cesta od letiště. DI Náchod toto opatření doporučuje z důvodu zajištění
bezpečnosti provozu v této oblasti (nachází se zde klidová obytná zóna a dětské hřiště) z důvodu, že zde často projíždí
nákladní doprava obsluhující firmy, které mají provozovny při výjezdu z obce směrem k letišti. Odhad nákladů cca 15.000 vč.
DPH.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s realizací DZ "Zóna s dopravním omezením" v dolní části Vrchovin.
ODŮVODNĚNÍ: Realizace by byla hrazena z org. 1501 dopravní značení (pro rok 2015 bylo schváleno 50 tis. Kč).
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 317- 13360/15,
(uložen úkol číslo 19687).
RM souhlasí s realizací DZ "Zóna s dopravním omezením" v dolní části Vrchovin ve znění přílohy č. RM 317 - 3/10 a ukládá
OMM zajistit příslušná vyjádření, stanovení a realizaci.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Přechodné dopravní značení v ul. Na Táboře v rámci akce „Zajištění svahu v km 129,35-129,95, silnice
I/14 Nové Město nad Metují – Spy“.
IDENTIFIKACE: V rámci akce „Zajištění svahu v km 129,35-129,95, silnice I/14 Nové Město nad Metují-Spy“, požádala
prováděcí firma PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 o souhlas s provedením přechodného dopravního značení
(dále jen "DZ"). Situaci DZ vč. vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Náchod předkládáme na vědomí. Termín pro
přechodnou úpravu na pozemních komunikacích je stanoven ode dne 24.03.2015 od 7:00 hodin do dne 31.08.2015 do 18:00
hodin. Dle předběžné informace bude v červnu předložena situace přechodného DZ pro pokládku živice, která má být
provedena v září 2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Na dotaz Ing. Neumanna k uzavírce
Sepského mostu odpověděl ST.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 317- 13361/15
RM bere na vědomí předloženou situaci přechodného dopravního značení, které bude provedeno v rámci akce „Zajištění
svahu v km 129,35-129,95 silnice I/14 Nové Město nad Metují - Spy v termínu 24.03.2015 od 7:00 hodin do dne 31.08.2015
do 18:00 hodin.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.12 ČEZ - změna trasy umístění zemního vedení u MŠ Rašínova
IDENTIFIKACE: ČEZ Distribuce a.s. zahájila v souladu s vydaným územním rozhodnutím a uzavřenou smlouvou o smlouvě
budoucí realizaci stavby kabelového vedení NN v ulici Rašínova. Dne 09.03.2015 se konala prohlídka staveniště za účasti
OMM, TS a zhotovitele stavby. Bylo navrženo přemístit trasu uložení kabelu v délce cca 40 m do st. p. č. 935 k. ú. Nové
Město nad Metují, aby nebylo kopáno do chodníku, který v listopadu 2014 TS opravily. Kabel bude uložen podle chodníku do
stávajícího travnatého pozemku, v kterém je navrženo založení opěrné zdi parkoviště MŠ Rašínova. Pokud by se někdy v
budoucnu realizovala tato opěrná zeď pro vybudování parkovacích míst u MŠ Rašínova, tak by muselo dojít k přepracování
řešení uložení této opěrné zdi.
K ROZHODNUTÍ: Schválit změnu trasy knn.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OMM: Souhlasí
se změnou trasy uložení zemního kabelu knn v ul. Rašínova. Dle vyjádření vedení se v blízké budoucnosti nepředpokládá, že
bude zahájena výstavba dotčené opěrné zdi, která je součástí parkoviště u MŠ Rašínova. Toto řešení bylo součástí PD
"Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října", při realizaci bylo ZM rozhodnuto, že bude realizována pouze část této
akce, viz usnesení ZM 94 ze dne 07.11.2013 - bod 4/5.
PROJEDNÁNÍ: Na dotaz, kdy bude akce realizována, bylo
odpovězeno, že zřejmě až na podzim.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 317- 13362/15
RM schvaluje změnu trasy kabelu NN na st. p. č. 935, k. ú. Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 317 - 3/12.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Řešení dopravního značení v ulici Gen. Klapálka - otáčení kamiónů - žádost Občanského sdružení
Větrník
IDENTIFIKACE: RM 312 vzala na vědomí žádost Občanského sdružení VĚTRNÍK ze dne 16.12.2014 o vyřešení problému s
otáčením kamiónů na vozovce v ul. 28. října a uložila OMM svolat schůzku na místě za účasti ST, OMM, ORM + zástupce
žadatele. Tato schůzka proběhla dne 11.02.2015 za účasti ST, OMM a ORM. Na základě této schůzky proběhlo dne
27.02.2015 další místní šetření za účasti zástupce Policie ČR - Dopravní inspektorát Náchod por. Bc. D. Kulta, OMM pí A.
Čečetkové a předsedy Občanského sdružení VĚTRNÍK p. J. S. Byla řešena žádost Občanského sdružení Větrník ohledně
problému, že se na křižovatce ulic Gen. Klapálka a místní komunikace, spojující tuto ulici s ulicí 28. října, opakovaně otáčejí
kamióny a dochází tak k poškozování chodníku a přilehlého plotu. V dotčeném chodníku vede přípojka plynu. Na místě se
projednávala možnost řešení pomocí dopravního značení (dále jen DZ). Jedná se o osazení 6 ks DZ č. B4 - Zákaz vjezdu
nákladních automobilů, 4 ks dodatkové tabulky č. E7b - Směrová šipka a 1 ks DZ č. B25 - Zákaz otáčení. Vše dle situace,
která je přílohou RM. Dále bylo p. Kultem doporučeno stavební řešení pro zamezení poškozování dotčeného chodníku v části
na p. p. č. 464/5. Jedná se o zmenšení prostoru křižovatky ulice Gen. Klapálka a spojovací komunikace s ulicí 28. října.
Úprava může být provedena pomocí obrubníků osazených v oblouku do výšky cca 15-20 cm, odstranění plochy z živice mezi
novými obrubníky a stávajícím chodníkem a úpravou tohoto prostoru kačírkem nebo jinou vhodnou úpravou. Ve vytvořeném
místě vznikne prostor, ve kterém bude možné osadit ochranného zábradlí. Zvýšený obrubník bude rovněž tvořit bariéru.
K projednání:
1. provedení dopravního značení pomocí navrženého dopravního značení č. B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů, E7b
Směrová šipka a B25 – Zákaz otáčení. Náklady na zakoupení uvedeného dopravního značení činí cca 6.600 Kč vč. DPH.
2. provedení stavební úpravy pomocí zvýšených obrubníků s úpravou vzniklého prostoru vhodným řešením (kačírek,
zatravnění a pod) s možností osazení ochranného zábradlí – toto řešení bude vyžadovat ohlášení stavebních úprav na
OVRR.
K ROZHODNUTÍ: Schválit jedno z navrhovaných opatření.
ODŮVODNĚNÍ: Realizace by byla hrazena z org.
1501 dopravní značení (pro rok 2015 bylo schváleno 50 tis. Kč).
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení
ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 317- 13363/15,
(uložen úkol číslo 19688).
RM ukládá OMM zajistit realizaci dopravního značení pomocí navrženého dopravního značení č. B4 - Zákaz vjezdu
nákladních automobilů, E7b Směrová šipka a B25 - Zákaz otáčení v ul. Gen. Klapálka a v ul. 28. října ve znění přílohy č. RM
317 - 3/13.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.14 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. 1073017546
IDENTIFIKACE: V rámci rozpočtu TS se připravuje rozšíření vedení VO, osvětlení kontejnerového stání Vrchoviny. Vedení je
navrženo tak, že bude umístěno na podpěrné body nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. K tomuto způsobu uložení
je nutné uzavřít Smlouvu o umístění zařízení. Tato smlouva je bezúplatná a vymezuje bližší podmínky vzájemné spolupráce
smluvních stran při zřizování a provozování vedení a instalace zařízení uživatele na podpěrné body nízkého napětí, ve snaze
zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení umístěná ve veřejném zájmu.
K
ROZHODNUTÍ: Ne/schválit Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) č. 1073017546.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření TS:
Smlouva prakticky totožného znění byla schvalována RM 309 dne 08.12.2014 - tehdy městský rozhlas v ul. Smetanova, nyní
veřejné osvětlení Vrchoviny, osvětlení kontejnerového stání.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 317- 13364/15
RM schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) č. 1073017546 uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění přílohy č. RM 317 - 3/14.
RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Smlouva č. 19/15/D - EKO Delta - pronájem mobilního WC na dobu ode dne 31.03.2015 do dne
02.11.2015
IDENTIFIKACE: V rámci plnění úkolu zařizují TS pronájem chemického WC dle požadavku OV Vrchoviny. K tomuto je třeba
uzavřít smlouvu o pronájmu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Eko Delta s.r.o., Česká Skalice. Smlouva č.
19/15/D (viz příloha č. RM 317 - 3/15) na pronájem mobilního WC se uzavírá na dobu ode dne 31.03.2015 do dne
02.11.2015
K ROZHODNUTÍ: Schválit smlouvu a pověřit starostu podpisem této smlouvy.
ODŮVODNĚNÍ: Smlouva
byla konzultována s PRAV.
PROJEDNÁNÍ: Radní požádali, aby po skončení prvního období nájmu bylo provedeno
vyhodnocení.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 317- 13365/15
RM schvaluje Smlouvu č. 19/15/D na pronájem mobilního WC na dobu ode dne 31.03.2015 do dne 02.11.2015 uzavřenou
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Eko Delta s.r.o., Česká Skalice, ve znění přílohy č. RM 317 - 3/15. RM
pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Dopravní značení - křižovatka ul. 28. října a ul. Nad Stadionem - dotaz z webu
IDENTIFIKACE: V sekci "Dotazy a odpovědi" na webových stránkách města Nové Město nad Metují byl vznesen p. M. G.
dotaz: „Dobrý den. Již po několikáté se mi stalo, že auta jedoucí z ulice 28. října (většinou od školy) mi na křižovatce s ulicí
Nad Stadionem nedala přednost. Bylo by zapotřebí doinstalovat pod tuto křižovatku zpomalovací retardér, aby auta jedoucí
od spodu byla nucena snížit rychlost. Většinou se jedná o hazardéry jedoucí ze školy. Městská policie by také mohla občas
toto místo kontrolovat společně se státní policií.“ K uvedenému dotazu bylo provedeno dne 10.03.2015 místní šetření za
účasti Policie ČR - Dopravní inspektorát Náchod (dále jen DI Náchod). Úprava pomocí zpomalovacího prahu v tomto místě
nebude DI Náchod povolena - nebude vydáno souhlasné vyjádření. Bylo doporučeno posunutí stávajícího dopravního
značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“ směrem do křižovatky, současná vzdálenost je nevhodná a je snadné toto značení
přehlédnout. Dále toto značení musí být doplněno o dodatkovou tabulku č. E2b „Tvar křižovatky“. Další nejvhodnější
možností je použití zvýrazněného dopravního značení č. P4 „Dej přednosti v jízdě“ (výměna stávajícího za nové zvýrazněné).
Na tuto změnu musí být vydáno, po předchozím vyjádření Policie ČR - Dopravní inspektorát Náchod, Stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovisko OMM: Výměnu stávajícího dopravního značení č. P4 „Dej přednost
v jízdě“ za zvýrazněné v tomto místě doporučujeme. Zvýrazníme tak režim křižovatky ze strany vedlejší komunikace, kde
často dochází k tomu, že se přednost hlavní komunikace nedodržuje. Odhad nákladů cca 2.500 Kč.
K ROZHODNUTÍ:
Ne/schválit výměnu stávajícího dopravního značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“ za zvýrazněného na křižovatce ul. Nad
Stadionem a ul. 28. října.
ODŮVODNĚNÍ: Náklady budou hrazeny z org. 1501 Dopravní značení.
PROJEDNÁNÍ: MST nesouhlasí - dopravních značek je v této části hodně - pokud je někdo neumí dodržovat, nebude je dodržovat ani po jejich
navýšení.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 317- 13366/15,
(uložen úkol číslo 19689).
RM schvaluje na křižovatce ul. Nad Stadionem a ul. 28. října výměnu stávajícího dopravního značení č. P4 „Dej přednost v
jízdě“ za zvýrazněné. RM ukládá OMM zajistit příslušná povolení a vyjádření.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.17 Žádost obce Vršovka o úpravu DZ
IDENTIFIKACE: Dne 10.03.2015 byla na město e-mailem doručena žádost obce Vršovka o úpravu DZ na místní komunikaci
Spy - Vršovka 30820, která je v majetku města, a to takové, které by omezilo vjezdu nákladních automobilů na tuto
komunikaci. Obec Vršovka žádá, aby DZ, které by se umístilo na komunikaci ve vlastnictví města, hradilo město Nové Město
nad Metují. Jedná se o jedno DZ B4 + E 13. Odhad nákladů je cca 2.000 Kč.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s provedením a
financováním DZ na místní komunikaci 30821, které by zamezilo vjezdu nákladních automobilů na tuto komunikaci.
ODŮVODNĚNÍ: OMM souhlasí. Náklady budou hrazeny z org. 1501 Dopravní značení.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 317- 13367/15,
(uložen úkol číslo 19690).
RM souhlasí s provedením a financováním 1 ks DZ - B4 + E 13 na místní komunikaci 30820 mezi Spy a Vršovka, a to ve
znění přílohy č. RM 317 - 3/17.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.18 Žádost obyvatel Kaštánek ve věci výstavby infrastruktury Javůrky podmiňující dokončení ul.
IDENTIFIKACE: Žádost obyvatel Kaštánek ve věci výstavby infrastruktury Javůrky podmiňující dokončení ul. Kaštánky podrobnosti viz příloha č. RM 317 - 3/18.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost obyvatel Kaštánek ve věci výstavby
infrastruktury Javůrky podmiňující dokončení ul. Kaštánky + písemně odpovědět.
PROJEDNÁNÍ: Úvodní komentář podal
ST - zápis z jednání bude podkladem, podle kterého bude OVRR pokračovat dál - jedná se o určitý ústupek ze strany města,
bylo staženo odvolání - bylo konkretizováno, v čem spočívaly ústupky obou stran. Radní nakonec odsouhlasili doplněné
usnesení.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 317- 13368/15,
(uložen úkol číslo 19691).
RM bere na vědomí žádost obyvatel Kaštánek ze dne 06.03.2015 ve věci výstavby infrastruktury Javůrky podmiňující
dokončení ul. Kaštánky. RM byla seznámena ve znění přílohy č. RM 317 - 3/18 se zápisem z jednání zástupců města, OVRR
a PRAV, ze dne 04.03.2015 a konstatuje, že město bude v dalších krocích postupovat v souladu s ujednáními, která zápis
obsahuje. RM ukládá OMM informovat žadatele o obsahu zmiňovaného zápisu.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Dětská hřiště - výběr dětského hřiště pro obnovu a rozšíření
IDENTIFIKACE: Viz "Projednání" bodu 3/8.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 317- 13369/15,
(uložen úkol číslo 19692).
RM ukládá OŠKS prověřit možnost využití hřišť pro veřejnost u škol a školek, která takováto hřiště ve svých areálech mají a
kde je město zřizovatelem.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Dotaz Mgr. Černého na aktuální informace k řešení zatékání vody do sklepů na Husově náměstí
IDENTIFIKACE: Mgr. Černý - dotázal se na aktuální informace k řešení zatékání vody do sklepů na Husově náměstí.
PROJEDNÁNÍ: OMM - byl odeslán dopis ombudsmanovi - postoupí ho na vědomí Mgr. Černému prostřednictvím
"Úschovny" - jde o komplexní a obsáhlou rešerši celé záležitosti.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Lubomír Černý, radní - Rada města
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Správa nemovitostí

17:45

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 28.02.2015
(Int.: OMM/OSN/290)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 28.02.2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 317- 13370/15,
(uložen úkol číslo 19693).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 28.02.2015 ve znění přílohy č. RM 317 - 4/1.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 28.02.2015
(Int.: OMM/OSN/291)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 28.02.2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na
vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení
OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 317- 13371/15,
(uložen úkol číslo 19694).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 28.02.2015 ve znění přílohy č. RM 317 - 4/2.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zápis č. 110 bytové komise ze dne 11.03.2015
(Int.: OMM/OSN/292)
IDENTIFIKACE: Zápis č. 110 bytové komise ze dne 11.03.2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí a schválit.
ODŮVODNĚNÍ: Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 317- 13372/15,
(uložen úkol číslo 19695).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 110 bytové komise ze dne11.03.2015, ve znění přílohy č. RM 317 - 4/3.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost klientů městské ubytovny
(Int.: OMM/OSN/293)
IDENTIFIKACE: Žádost klientů městské ubytovny, týkající se stížnosti na chování jedné z uživatelek tohoto zařízení (sl. Z.
S.) a možnosti ukončení smlouvy o ubytování výše jmenované.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informace o chování
klientky městské ubytovny a ne/souhlasit s okamžitým ukončením smlouvy o ubytování.
ODŮVODNĚNÍ: OSN
konzultovalo daný problém s OSV a v souladu s jejich vyjádřením doporučuje ukončit výše jmenované smlouvu o ubytování
při prvním porušení ubytovacího a provozního řádu. OSN a OSV zvýší nad výše jmenovanou dohled.
VYSVĚTLENÍ:
Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 317- 13373/15,
(uložen úkol číslo 19696).
RM bere na vědomí informace o problémovém chování klientky městské ubytovny sl. Z. S. a ukládá OSN ve spolupráci s
OSV zaslat výše jmenované vytýkací dopis o podmínečném ukončení smlouvy o ubytování.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.5 Žádost o možnost využití městské vývěsky
(Int.: OMM/OSN/294)
IDENTIFIKACE: Žádost předsedy spolku Volejbalové centrum nad Metují, U Zvonice 293, Nové Město nad Metují, IČO:
01190709 o možnost prezentovat činnost spolku ve volné vývěsce umístěné na objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka.
Vzhledem k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci, žádají o možnost užívat vývěsku bezplatně, za provádění její
údržby.
K ROZHODNUTÍ: Vyhovět žádosti předsedy spolku.
ODŮVODNĚNÍ: V této chvíli je vývěska volná. V minulosti
vývěsku užíval bývalý nájemce JUDr. Hrnčíř. Vhledem k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci, která se věnuje práci s
dětmi a mládeží, doporučuje OSN žádosti vyhovět.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku
města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 317- 13374/15,
(uložen úkol číslo 19697).
RM souhlasí s užíváním volné vývěsky umístěné na objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka k prezentaci činnosti spolku
Volejbalové centrum nad Metují, U Zvonice 293, Nové Město nad Metují, IČO: 01190709 a ukládá OSN ve spolupráci s PRAV
připravit dohodu o užívání výše uvedené vývěsky. RM souhlasí s bezplatným užíváním vývěsky s podmínkou provádění
údržby.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Dodatek ke kupní smlouvě na dodávku tepla a TUV č. 44/13
(Int.: OMM/OSN/295)
IDENTIFIKACE: Dodatek ke kupní smlouvě na dodávku tepla a TUV, č. 44/13. Smlouva se týká odběrného místa č. p. 415,
ul. 28. října a dodatek řeší kupní cenu za Gj pro rok 2015 a rozpis záloh na rok 2015.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se
zněním dodatku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o krok, kterým je každý rok stanovena cena tepelné energie.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 317- 13375/15,
(uložen úkol číslo 19698).
RM souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě č. 44/13, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávku tepelné energie v č. p.
415, ul. 28. října a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - kotelny
(Int.: OMM/OSN/296)
IDENTIFIKACE: Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ze dne 29.04.2005 ke dni
30.04.2015. Smlouva se týká pronájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p. 313, ul. Rašínova. Smlouva je
uzavřena mezi První novoměstskou teplárenskou s.r.o. a městem Nové Město nad Metují. Ukončení smlouvy je provedeno z
důvodu právního narovnání ve znění smlouvy. Na ukončení smlouvy dohodou navazuje zveřejnění záměru pronájmu a
smlouva nová.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s dohodou o ukončení nájemní smlouvy.
ODŮVODNĚNÍ: Při revizi smluv
uzavřených mezi První novoměstskou teplárenskou s.r.o. a městem Nové Město nad Metují bylo zjištěno, že smlouva na
pronájem plynových kotelen obsahuje spoustu dodatků, není zde přesně specifikován limit pro běžnou údržbu, nejsou zde
přesně specifikovány povinnosti nájemce v oblasti zajišťování revize a požární ochrany. Po konzultaci s PRAV bylo
doporučeno smlouvu ukončit dohodou a po zveřejnění záměru pronájmu uzavřít smlouvu novou, která bude řešit všechny
nedostatky smlouvy stávající.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 317- 13376/15,
(uložen úkol číslo 19699).
RM souhlasí s dohodou o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor plynové kotelny v č. p. 313, ul.
Rašínova ze dne 29.04.2005, a pověřuje starostu jejím podpisem. Smlouva bude ukončena ke dni 30.04.2015.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.8 Zveřejnění záměru pronájmu - kotelna v objektu č. p. 313, ul. Rašínova
(Int.: OMM/OSN/297)
IDENTIFIKACE: Zveřejnění záměru pronájmu prostoru pro podnikání (nebytového prostoru, plynové kotelny) v objektu č. p.
313, ul. Rašínova v celkovém rozsahu 25,5 m2, vč. technologie. Zveřejnění záměru pronájmu navazuje na ukončení tohoto
pronájmu dohodou.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu prostoru pro podnikání (nebytového
prostoru) v objektu č. p. 313, ul. Rašínova.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o provedení kroku, který je nutný pro uzavření nové
smlouvy na pronájem plynové kotelny.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 317- 13377/15,
(uložen úkol číslo 19700).
RM souhlasí se zveřejnění záměru pronájmu prostoru pro podnikání (nebytového prostoru, plynové kotelny) v objektu č. p.
313, ul. Rašínova v celkovém rozsahu 25,5 m2, vč. technologie, a to za standardních podmínek v duchu předchozí nájemní
smlouvy.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 Kupní smlouva č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie v objektu bytového domu č. p. 44-47, ul. T.
G. Masaryka pro rok 2015
(Int.: OMM/OSN/298)
IDENTIFIKACE: Kupní smlouva na dodávku tepla a TUV v objektu bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka pro rok
2015 a následující. Smlouva byla do této doby sepsána vždy na dobu určitou, nová smlouva je řešena v režimu doby
neurčité.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy na dodávku tepla a TUV.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o
odběr pro bytový dům č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka, který je napojen na centrální systém dodávky tepla zabezpečovaný
První novoměstskou teplárenskou s.r.o. Kupní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, což je v případě, kdy objekt nelze
vytápět jiným způsobem zbytečné (výjimka ze zadávání veřejných zakázek, dle zákona). Stav byl konzultován s PNT s.r.o., pí
Konvalinovou a PRAV. Doporučeno bylo uzavřít v roce 2015 kupní smlouvu na dobu neurčitou s tím, že každý následující rok
bude uzavřen dodatek k této smlouvě, kde bude řešena cena tepla pro daný rok, vč. záloh.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat,
vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 317- 13378/15,
(uložen úkol číslo 19701).
RM schvaluje Kupní smlouvu č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie v objektu bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G.
Masaryka pro rok 2015 a následující ve znění přílohy č. RM 317 - 4/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

13:45

OSKS

5.1 Hodnocení roku 2014 v MSSS Oáza, MMUZ a MKN
IDENTIFIKACE: Ředitelé MSSS Oáza, MMUZ a MKN předstupují před RM s hodnocením roku 2014.
K ROZHODNUTÍ:
Seznámit se s hodnocením roku 2014 v MMUZ, MKN a MSSS Oáza.
PROJEDNÁNÍ: MMUZ - zpráva o činnosti byla
předložena ve Výroční zprávě za rok 2014, ředitel tuto zprávu pro radní okomentoval a doplnil ji o krátký výhled do 2015. Na
jednání bylo také vysvětleno, že úkoly dané z jednání koncepční RM nejsou zaměřeny na nějakou likvidaci sbírek, ale na
redukci přebytečných exponátů zabírajících místo. Objevily se totiž určité poplašné zprávy i na veřejnosti, že byl dán úkol
zlikvidovat přírodovědné sbírky MMUZ. Toto bylo vysvětleno jak řediteli MMUZ, tak i některým občanům - ředitel k
přírodovědným sbírkám doplnil, že v minulém roce bylo rozhodnuto, že tyto obsáhlé sbírky budou doplňovány jen výjimečně a
přednostně se zpracuje stávající nezařazený materiál. Kromě informací o personálním obsazení MMUZ dále zazněly
informace o dalších budoucích aktivitách MMUZ - muzejní expozice stálé i dočasné, fotoarchiv, sbírka p. Martinka, výstavní
činnost v Zázvorce, depozitáře pro obrazy v MKN, kamerový systém, instalace osvětlení, informační centrum a jeho aktivity.
MKN - Výroční zpráva za rok 2014 byla zpracována obsáhle a podrobně, všichni radní ji obdrželi, takže zazněl jen stručný
komentář k zásadním bodům. Personální stránka - obsazení i počet míst je stabilní, po odchodu pracovnic do důchodu byla
její působnost rozdělena, takže pokles o jedno funkční místo, vzrůst počtu návštěvníků na kulturních a vzdělávacích akcích
(celkem cca 10 tisíc), rozšíření knižního fondu - nákup knih za 520.000 Kč, DVD a akce k 17. listopadu, úspěch v soutěži
Knihovna roku (3. místo z cca 4000 knihoven), propagace činnosti na webu FB, problematika střediskových knihoven, otázka
výše čtenářských poplatků, publikační a ediční činnost, otázka budoucí podoby zahrady za MKN, tj. postupná realizace a její
financování. Na závěr poděkoval ST oběma vystupujícím za jejich dosavadní práci ve funkci ředitelů.
VYSVĚTLENÍ: Mgr.
Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 317- 13379/15
RM bere na vědomí hodnocení roku 2014 v Městské knihovně Nové Město nad Metují, Městském muzeu Nové Město nad
Metují a Městském středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují přednesené řediteli těchto příspěvkových
organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Výroční zpráva MMUZ za rok 2014
IDENTIFIKACE: Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují předkládá RM Výroční zprávu za rok 2014. Součástí
zprávy je i zpráva o hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Výroční zprávou Městského muzea Nové
Město nad Metují za rok 2014 a vzít tuto zprávu na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele
příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 317- 13380/15
RM se seznámila s Výroční zprávou Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2014 a bere tuto zprávu na vědomí ve
znění přílohy č. RM 317 - 5/2.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva MKN za rok 2014
IDENTIFIKACE: Ředitel Městské knihovny Nové Město nad Metují předkládá RM Výroční zprávu za rok 2014. Součástí
zprávy je i zpráva o hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Výroční zprávou Městské knihovny Nové
Město nad Metují za rok 2014 a vzít tuto zprávu na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele
příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 317- 13381/15
RM se seznámila s Výroční zprávou Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2014 a bere tuto zprávu na vědomí ve
znění přílohy č. RM 317 - 5/3.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.4 Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2014
IDENTIFIKACE: Ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují předkládá RM Výroční
zprávu za rok 2013. Součástí zprávy je i zpráva o hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Výroční
zprávou Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují za rok 2014 a vzít tuto zprávu na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 317- 13382/15
RM se seznámila s Výroční zprávou Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují za rok 2014 a bere
tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/4.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Zpráva o hospodaření za rok 2014 "ZŠ Komenského"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZŠ Komenského" zprávu o
hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2014 "ZŠ Komenského".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 317- 13383/15
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2014 Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/5.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zpráva o hospodaření za rok 2014 "ZŠ Malecí"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ Malecí" zprávu o
hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2014 "ZŠ Malecí".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 317- 13384/15
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2014 Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a
bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/6.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Zpráva o hospodaření za rok 2014 ZŠ a MŠ Krčín
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka ZŠ a MŠ Krčín zprávu o
hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2014 ZŠ a MŠ Krčín.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 317- 13385/15
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2014 Základní školy a Mateřské školy Krčín a bere tuto zprávu na vědomí
ve znění přílohy č. RM 317 - 5/7.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.8 Zpráva o hospodaření za rok 2014 "MŠ Rašínova"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" zprávu o
hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2014 "MŠ Rašínova".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 317- 13386/15
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2014 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 a bere tuto
zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/8.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Zpráva o hospodaření za rok 2014 "MŠ Na Františku"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" zprávu
o hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2014 "MŠ Na Františku".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 317- 13387/15
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2014 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a bere
tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/9.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Zpráva o hospodaření za rok 2014 "ZUŠ B. Smetany"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZUŠ B. Smetany" zprávu o
hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2014 "ZUŠ B. Smetany".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 317- 13388/15
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2014 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1209, okres Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/10.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Zpráva o hospodaření za rok 2014 "DDM Stonožka"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "DDM Stonožka" zprávu o
hospodaření za rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2014 "DDM Stonožka".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 317- 13389/15
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2014 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588
a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/11.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.12 Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014
IDENTIFIKACE: Ředitelé příspěvkových organizací předkládají výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za
rok 2014 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
K ROZHODNUTÍ:
Seznámit se s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014 předloženými řediteli příspěvkových
organizací.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO. Vzhledem k tomu, že žádná organizace v roce
2014 neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, je přílohou k tomuto budu pouze jedna výroční zpráva, ostatní jsou totožné.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav
Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 317- 13390/15
RM se seznámila s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014 podle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými řediteli příspěvkových organizací města Nové Město
nad Metují a bere tyto zprávy na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/12.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Schválení účetních odpisů PO na rok 2015
IDENTIFIKACE: OŠKS předkládá RM návrh na schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2015 zpracovaný
na základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací.
K ROZHODNUTÍ: Schválit účetní odpisy příspěvkových organizací
na rok 2015 dle přílohy č. RM 317 - 5/13.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových
organizací.
Vyjádření OF: Doporučuji schválit.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 317- 13391/15
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2015 takto: Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod - 69 804 Kč, Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod - 65 452 Kč,
Základní škola a Mateřská škola Krčín - 47 698 Kč, Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 - 20 653 Kč,
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 - 7 611 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod - 42 655 Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují - 74 304 Kč,
Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - 301 164 Kč.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2014
IDENTIFIKACE: OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a
jeho rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací.
K ROZHODNUTÍ: Schválit zlepšený výsledek
hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle přílohy č. RM 317 - 5/14.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a s
usnesením č. RM 109 - 3713/7. OŠKS doporučuje schválit.
Vyjádření OF: Doporučuji schválit.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 317- 13392/15
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle přílohy č.
RM 317 - 5/14.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.15 Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na r. 2015
IDENTIFIKACE: OŠKS předkládá RM ke schválení limity mzdových prostředků a počty pracovníků příspěvkových organizací
(s výjimkou školských PO). U MKN dochází ke snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti roku 2014 o 1 z důvodu
zrušení pobočky v Krčíně, u MMUZ dochází k navýšení přepočteného počtu zaměstnanců o 0,6 z důvodu získání dotace od
úřadu práce na vytvoření pracovního místa na dobu určitou (6 měsíců), veškeré náklady na mzdy vč. odvodů bude hradit
úřad práce. U MSSS Oáza došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 1 již v průběhu roku 2014 (viz usnesení č. RM 30913097/14).
K ROZHODNUTÍ: Schválit limity mzdových prostředků a počtu pracovníků příspěvkových organizací (s
výjimkou školských PO).
ODŮVODNĚNÍ: Návrh je podán na základě požadavků ředitelů PO a je v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyjádření OF: Doporučuji schválit.
PROJEDNÁNÍ: Diskuse k údajům v tabulkách, tj. k meziročním nárůstům objemů peněz
na mzdy a k růstu průměrných platů.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a
sportu
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 317- 13393/15
RM schvaluje pro rok 2015 limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem prostředků na platy
(OP) a prostředky na dohody (D) takto: Městská knihovna Nové Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 8, OP: 2.116.228 Kč, D:
100.000 Kč; Městské muzeum Nové Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 7,6, OP 1.872.590 Kč, D: 190.000 Kč; Městské středisko
sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ: 52, PPZ: 45, OP: 10.940.648 Kč, D: 450.000 Kč.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Limit mzdových prostředků pro školy a školská zařízení
IDENTIFIKACE: OŠKS předkládá RM ke schválení návrh na stanovení limitu mzdových prostředků, které mohou školy a
školská zařízení zřizovaná městem Nové Město nad Metují čerpat z příspěvku od zřizovatele - viz příloha RM 317-5/16.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit limity mzdových prostředků pro školy a školská zařízení.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OF:
Doporučuji schválit.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 317- 13394/15
RM schvaluje pro rok 2015 limity prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná městem
Nové Město nad Metují, které mohou čerpat z příspěvku od zřizovatele dle přílohy RM 317 - 5/16.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.17 Zápis č. 55 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
IDENTIFIKACE: Dne 02.03.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod (dále jen ŠR). ŠR schválila zprávu o hospodaření školy za rok 2014, byla seznámena s
Výroční zprávou o poskytování informací za rok 2014. Ředitel školy informoval ŠR o chystaném sloučení dvou tříd v prvním
ročníku, celkový počet žáků v této třídě bude 29. ŠR doporučuje řediteli školy seznámit s tímto záměre rodiče žáků v
dostatečném předstihu. ŠR doporučuje zřizovateli vytvořit systém zaměstnávání asistentů pedagoga pro základní školy
podobný jako bylo vytvořeno místo školního psychologa a tím pomoci vyučujícím s výukou ve třídách s velkým počtem
žáků.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem č. 55 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" ze dne 02.03.2015.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
PROJEDNÁNÍ: Po
podrobné diskusi radní vyslovili nesouhlas s návrhem, je třeba využívat pouze existujících systémů pro ustavení místa
asistentů pedagogů.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 317- 13395/15
RM se seznámila se zápisem č. 55 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod ve znění přílohy č. RM 317 - 5/17. RM nesouhlasí s vytvořením podobného systému zaměstnávání asistentů
pedagoga pro základní školy jako bylo vytvořeno místo školního psychologa.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.18 Zápisy č. 1 a č. 2 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"
IDENTIFIKACE: Dne 22.01.2015 se sešla ke svému prvnímu jednání v novém funkčním období Školská rada při Základní
škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod (dále jen ŠR). ŠR zvolila jako svého předsedu paní Hanu Rydlovou
a jako zapisovatelku paní Renatu Konvalinovou. ŠR se informovala na zásadní problémy školy, které bude nutné v
nadcházejícím období řešit.
Dne 26.02.2015 se ŠR sešla ke svému druhému jednání. ŠR schválila zprávu o hospodaření školy za rok 2014, byla
seznámena s Výroční zprávou o poskytování informací za rok 2014. ŠR navrhuje po dohodě s ředitelkou školy zakoupit ze
získaných finančních prostředků za sběr papíru velké slunečníky na školní zahradu.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se
zápisy č. 1 a č. 2 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí".
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad
při základních školách.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 317- 13396/15
RM se seznámila se zápisy č. 1 a č. 2 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod a bere tyto zápisy na vědomí ve znění přílohy č. RM 317 - 5/18.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.19 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
IDENTIFIKACE: OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
městem Nové Město nad Metují odměny za výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2014.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako
zřizovatele škol a školských zařízení.
PROJEDNÁNÍ: Bližší komentář a výše navrhovaných odměn ředitelům sdělil Mgr.
Kupka.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 317- 13397/15
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění upraveného zdrojového dokumentu č. RM 317 - 5/19.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.20 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
IDENTIFIKACE: OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN za výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v roce 2014.
K ROZHODNUTÍ: Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
PROJEDNÁNÍ: Bližší komentář a
výše navrhovaných odměn ředitelům sdělil Mgr. Kupka.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení
školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 20 USNESENÍ č. RM 317- 13398/15
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění upraveného zdrojového dokumentu č. RM 317 - 5/20.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.21 Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014 - doplnění
IDENTIFIKACE: Na semináři pro zastupitele k přípravě rozpočtu města na rok 2015 byl jedním ze zastupitelů vznesen návrh
na vyhodnocování nejen sportovců, ale také dobrovolníků. Na schůzce se ST dne 23.02.2015 vzešel návrh na zařazení
družstva vodních skautek mezi vyhodnocované sportovce Nového Města nad Metují za rok 2014. Vodní skautky zvítězily v
celostátním kole Závodu vlčat a světlušek (skauti a skautky do 11 let).
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zařazením
družstva vodních skautek mezi vyhodnocované sportovce Nového Města nad Metují za rok 2014.
ODŮVODNĚNÍ:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme zařadit družstvo vodních skautek mezi vyhodnocované sportovce Nového Města nad Metují
za rok 2014 a odměnit toto družstvo obdobně jako sportovce zařazené do výkonnostního sportu.
VYSVĚTLENÍ: Mgr.
Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 21 USNESENÍ č. RM 317- 13399/15
RM souhlasí se zařazením družstva vodních skautek mezi vyhodnocované sportovce Nového Města nad Metují za rok 2014.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.22 Žádost Aeroklubu o zapůjčení krytého pódia
IDENTIFIKACE: Předseda Aeroklubu Nové Město nad Metují žádá RM o schválení zapůjčení a postavení krytého pódia na
tradiční akci "Branně bezpečnostní den pro školy", který se koná dne 19.06.2015 v areálu novoměstského letiště.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu Nové Město nad Metují na akci "Branně
bezpečnostní den pro školy".
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit s bezplatným zapůjčením krytého
pódia, akce se každoročně účastní všechny novoměstské základní i mateřské školy.
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 22 USNESENÍ č. RM 317- 13400/15,
(uložen úkol číslo 19702).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia Aeroklubu Nové Město nad Metují na "Branně bezpečnostní den pro školy",
který se uskuteční v pátek 19.06.2015 v areálu novoměstského letiště. Aeroklub Nové Město nad Metují bezplatným
zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč. RM ukládá TS
zajistit technickou výpomoc s odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.23 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2015 - Junák
IDENTIFIKACE: Vedoucí střediska Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "UTA" Nové Město nad Metují žádá o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na činnost v roce 2015
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se žádostí
vedoucího střediska Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "UTA" Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí finančního
příspěvku a stanovit další postup.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŠKS: Doporučujeme zařadit do zásobníku žádostí o
poskytnutí dotace z rozpočtu města, o kterých bude RM rozhodovat začátkem dubna v souladu se schválenými Zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují. Žádost není předložena na předepsaném formuláři a
neobsahuje požadované přílohy, doporučujeme vyzvat organizaci k doplnění.
Vyjádření OF: Souhlasím s doporučením OŠKS.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství,
kultury a sportu
K Čl. 5. 23 USNESENÍ č. RM 317- 13401/15,
(uložen úkol číslo 19703).
RM rozhodla, že žádost o poskytnutí finančního příspěvku organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "UTA"
Nové Město nad Metují bude projednávána společně s ostatními žádostmi o dotaci dle schválených Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují. RM ukládá OŠKS zajistit dodání všech požadovaných příloh k výše uvedené
žádosti.
RM 317 Rozhodla. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.24 Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu
IDENTIFIKACE: Starosta TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město o převzetí záštity nad 11. ročníkem závodu ve šplhu
na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 21.06.2015 v
areálu novoměstské sokolovny. Zároveň žádá o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit převzetí záštity nad 11. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu" a poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření
OŠKS: Vzhledem k výjimečnosti akce v rámci celé ČR doporučujeme převzetí záštity a poskytnutí 25 tašek s propagačními
materiály.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 24 USNESENÍ č. RM 317- 13402/15,
(uložen úkol číslo 19704).
RM souhlasí s převzetím záštity nad 11. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 21.06.2015 v areálu novoměstské sokolovny. RM dále souhlasí s
poskytnutím propagačních materiálů pro oceněné sportovce.
RM 317 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.25 Žádost o schválení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
IDENTIFIKACE: OŠKS žádá RM o schválení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu dle článku V. - Výjimky, výhradní dodavatel (umělecké důvody) na objednání ilustračních předloh na
připravované omalovánky s motivy města. KKULT na svém jednání dne 02.09.2014 projednávala možnost vydání
omalovánek s motivy Nového Města nad Metují. RM následně uložila svým usnesením č. RM 303-12845/14 OŠKS ve
spolupráci s OF zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 částku 40 tis. Kč na vydání omalovánek s motivy Nového Města
nad Metují. Předpokládaná cena ilustračních předloh činí 21.500 Kč. Ilustrační předlohy připraví akademická malířka a
restaurátorka Mgr. Veronika Balcarová, která má s podobným projektem zkušenosti (obdobné omalovánky připravovala např.
pro města Ústí nad Orlicí, Letohrad, Žamberk, Jablonné nad Orlicí).
K ROZHODNUTÍ: Schválit výjimku ze Zásad města
Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí
odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 25 USNESENÍ č. RM 317- 13403/15
RM schvaluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadání dle
odstavce V. - výjimky, výhradní dodavatel (umělecké důvody), na přípravu ilustračních předloh pro omalovánky s motivy
Nového Města nad Metují. RM schvaluje zadání těchto předloh akademické malířce a restaurátorce Mgr. Veronice Balcarové,
Horní Čermná 90, za celkovou cenu 21.500 Kč.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Finance

18:00

OF

6.1 Vyřazení majetku
IDENTIFIKACE: Schválení likvidace, převodu a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 317 - 6/1.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit vyřazení a převod majetku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení a převod poškozeného,
zastaralého, nefunkčního nebo nadbytečného majetku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 317- 13404/15,
(uložen úkol číslo 19705).
RM schvaluje způsob vyřazení a převodu majetku v evidenci MŠ Rašínova 600, Klub Mandl Nové Město nad Metují,
Technických služeb, Areálu Pavlátova louka, Chatové oblasti, ZŠ Malecí a majetku města ve znění přílohy č. RM 317 - 6/1.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Odpisový plán na rok 2015
IDENTIFIKACE: RM je předložena ke schválení Příloha ke Směrnici č. 3/2010 – evidence dlouhodobého majetku a zásob,
která se týká odpisového plánu na rok 2015. Jedná se o každoroční aktualizaci plánu odpisů.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
odpisový plán na rok 2015.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 317- 13405/15,
(uložen úkol číslo 19706).
RM schvaluje přílohu ke Směrnici č. 3/2010 – evidence dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisového plánu na
rok 2015 ve znění přílohy č. RM 317 - 6/2.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Členský příspěvek - partnerství Warrington - RO
IDENTIFIKACE: Na základě jednání RM byl z návrhu rozpočtu města na rok 2015 vyškrtnut členský příspěvek na partnerství
s Warringtonem. Na jednání pracovní schůzky členů Partnerského výboru - představitelů měst Náchodska, konané v úterý,
dne 03.03.2015 bylo dohodnuto v letošním roce členský příspěvek zachovat v původně dohodnuté výši, tedy 10 Kč za
obyvatele.
K ROZHODNUTÍ: Schválit RO na úhradu členského poplatku.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se radní rozhodli
už pro letošní rok žádný příspěvek nezasílat, protože spolupráce už mnoho let neexistuje a město má počet svých
zahraničních partnerů optimální.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 317- 13406/15
RM neschvaluje RO - úhradu členského poplatku Partnerství Warrington - město Náchod ve výši 10 Kč/obyvatele, protože v
rámci tohoto partnerství žádné aktivity pro naše město neprobíhají.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 3. Proti: 2, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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6.4 Záměr Vodovody a kanalizace Náchod a.s. redukovat a stabilizovat akcionářskou strukturu
IDENTIFIKACE: Společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s., jejímž je město Nové Město nad Metují významným
akcionářem, předkládá návrh na stabilizaci a redukci akcionářské struktury. Záměrem je zvýšit majetkový podíl měst a obcí a
zjistit skutečné akcionáře u 238 DIKů, kteří si do dnešního dne nevyzvedli akcie na jméno. Důsledkem této změny je rovněž
zajistit, aby akcionáři byly zejména municipality, které mají zájem na dlouhodobém rozvoji společnosti a skrze orgány
společnosti mohou uplatňovat svůj vliv ve prospěch svých obyvatel. Majetková účast města sestává z 176888 ks akcií, z
nichž 105134 ks jsou akcie s neomezitelnou převoditelností. Podrobnosti záměru jsou uvedeny v příloze - dopis ředitele
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. ze dne 27.02.2015. Z pohledu našeho města jako akcionáře dochází ke
změně neomezitelné převoditelnosti části akcií, po provedené změně budou všichni akcionáři společnosti vlastnit pouze
jeden typ akcií. Vzhledem k tomu, že neplánujeme zbavovat se našeho majetkového podílu ve společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. a chceme akcie dlouhodobě držet, nedochází k žádné majetkové újmě. Výměna proběhne dle
sdělení společnosti pouze za předpokladu, že s ní budou souhlasit ZM všech 9 obcí, které vlastní akcie s neomezitelnou
převoditelností.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit - nedoporučit ZM souhlasit s převodem akcií.
ODŮVODNĚNÍ: PRAV +
OF souhlasí s navrženým zněním usnesení.
PROJEDNÁNÍ: Po obsáhlé diskusi a připomínkách Ing. Maura a dalších
radních bylo rozhodnuto, že RM prozatím doporučení pro ZM, aby schválilo požadovaný převod obchodovatelnosti akcií z
neomezitelné převoditelnosti, na akcie na jméno s převoditelností omezenou, a že bude na další jednání RM přizván ředitel
společnosti k dalšímu vysvětlení. Radní jsou přesvědčeni, že tímto krokem dojde k poklesu tržní hodnoty akcií vlastněných
městem, a tak i k poklesu tržní hodnoty majetku společnosti. Navíc města by se tato záležitost dotkla ze všech akcionářů
nejvíce.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 317- 13407/15,
(uložen úkol číslo 19707).
RM projednala záměr společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., jejímž je město Nové Město nad Metují významným
akcionářem, který se týká převodu akcií na jméno s neomezitelnou převoditelností, na akcie na jméno s převoditelností
omezenou a ukládá MST pozvat ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na jednání RM 318, příp. 319.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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Různé

18:10

7.1 Zápis č. 1 ze zasedání komise pro cestovní ruch ze dne 11.02.2015
IDENTIFIKACE: RM je předložen zápis č. 1 ze zasedání komise pro cestovní ruch ve volebním období 2014 - 2018 ze dne
11.02.2015 - viz příloha č. RM 317 - 7/1.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí zápis ze zasedání komise pro cestovní
ruch.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 317- 13408/15
RM bere na vědomí zápis č. 1 ze zasedání komise pro cestovní ruch ve volebním období 2014 - 2018 ze dne 11.02.2015 ve
znění přílohy č. RM 317 - 7/1.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost o udělení výjimky dle vyhlášky města č. 1/2006 na provoz letní zahrádky - Hotel "U Broučka"
IDENTIFIKACE: Žádost p. Libora Hyleny o poskytnutí výjimky k Obecně závazné vyhlášce města č. 1/2006 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku. Žadatel p. Libor Hylena žádá o udělení výjimky pro provozování letní zahrádky - Hotel
"U Broučka", Husovo náměstí 1245, Nové Město nad Metují, na období 01.05.2015 - 30.09.2015 s otvírací dobou od 10:00 24:00 hodin - viz příloha č. RM 317 - 7/2.
K ROZHODNUTÍ: Projednat, příp. schválit / neschválit žádost o udělení
výjimky.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 317- 13409/15,
(uložen úkol číslo 19708).
RM podle ustanovení čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
uděluje výjimku, která umožňuje provoz letní zahrádky - Hotel "U Broučka", Husovo náměstí 1245, Nové Město nad Metují, na
období 01.05.2015 - 30.09.2015 s otvírací dobou od 10:00 - 24:00 hodin. Závaznou podmínkou výjimky je dodržení všech
ustanovení Vyhlášky č. 1/2006 s tím, že po 22. hodině nebude docházet k narušování nočního klidu.
Tato výjimka se zároveň uděluje s následujícím postupem při jednotlivých sankcích: 1. Městská policie v rámci vlastní
iniciativy, nebo na základě stížnosti na provoz zařízení po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení daných podmínek. 2.
Pokud shledá městská policie porušení podmínek, při prvním porušení upozorní provozovatele, při druhém porušení bude
vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím porušení bude věc oznámena RM, která odejme výjimku a tím bude provoz
zařízení omezen pouze na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude městská policie užívat všech sankčních ustanovení
dle přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního klidu fyzické osobě, nebo dá městská policie podnět k
zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování
postupovat vždy pouze na základě informací a hodnocení předložených městskou policií.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 37. Setkání Nových Měst v Neustadt am Rübenberge
IDENTIFIKACE: Pan místostarosta, Ing. Michal Beseda, předkládá RM ke schválení výjezd skupiny ve složení: Ing. Michal
Beseda, MBA, Mgr. Václav Böhm + 2 osoby (pozn.: jména zbývajících 2 osob budou známa později) na 37. Setkání Nových
Měst v Neustadt am Rübenberge (cca 660 km od Nového Města nad Metují) vč. finančního daru pořadatelskému městu ve
výši 100 EUR (částka bude hrazena z položky na partnerskou spolupráci § 3399). Služební cesta se uskuteční ve dnech 11. 13.09.2015 za účelem reprezentace města Nové Město nad Metují a podpory cestovního ruchu v našem městě.
K
ROZHODNUTÍ: Ne/schválit zahraniční služební cestu vč. finančního daru pořadatelskému městu ve výši 100 EUR.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 317- 13410/15,
(uložen úkol číslo 19709).
RM souhlasí s výjezdem zástupců města Nové Město nad Metují ve složení: Ing. Michal Beseda, MBA, Mgr. Václav Böhm + 2
osoby (pozn.: jména zbývajících 2 osob budou známa později) na zahraniční služební cestu do Neustadt am Rübenberge ve
dnech 11. - 13.09.2015 za účelem reprezentace města Nové Město nad Metují a podpory cestovního ruchu v našem městě.
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru pořadatelskému městu ve výši 100 EUR (částka bude hrazena z položky na
partnerskou spolupráci § 3399). RM ukládá MST předat zprávu ze služební cesty do programu jednání RM.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 30.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.4 Zápis č. 2 z jednání OV Spy ze dne 09.03.2015
IDENTIFIKACE: Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 09.03.2015 - viz příloha č. RM 317 - 7/4.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se se zápisem OV Spy.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - úkoly jsou převážně již zdány přes
PVO, pokud bude třeba, tak bude postoupeno do RM k případnému rozhodnutí. RM i OV budou průběžně informováni.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 317- 13411/15
RM bere na vědomí zápis OV Spy ze dne 09.03.2015 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům
města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Žádost o udělení výjimky v umístění do MSSS Oázy
IDENTIFIKACE: Paní R. H. žádá o udělení výjimky pro umístění v domově pro seniory Oáza.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlasit s udělením výjimky z trvalého bydliště pro umístění do domova pro seniory Oáza..
ODŮVODNĚNÍ: Paní H. žila
celý život v Novém Městě nad Metují. Po zhoršení zdravotního stavu nyní žije u dcery v Náchodě. Z důvodu jednání s úřady
si změnila také trvalé bydliště. Její zdravotní stav se zhoršuje, potřebuje péči odborníků a ráda by se vrátila do NMNM, kde
má přátelé a známé, do známého prostředí.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 317- 13412/15
RM schvaluje paní R. H. udělení výjimky z trvalého bydliště pro umístění domova pro seniory Oáza v Novém Městě nad
Metují.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis č. 36B (1. ve volebním období 2014-2018) ze sociálně-rozmisťovací komise ze dne 04.03.2015
IDENTIFIKACE: RM je předložen zápis č. 36B (1. ve volebním období 2014-2018) z jednání sociálně-rozmisťovací komise
dne 04.03.2015 ve znění přílohy č. RM 317 - 7/6.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí zápis o obsazení místa v domově
pro seniory MSSS Oáza.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 317- 13413/15
RM bere na vědomí návrh na obsazení místa v domově pro seniory MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 317 - 7/6.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Zápis č. 37 (2. ve volebním období 2014-2018) ze sociálně-rozmisťovací komise ze dne 10.03.2015
IDENTIFIKACE: RM je předložen zápis č. 37 (2. ve volebním období 2014-2018) z jednání sociálně-rozmisťovací komise dne
10.03.2015 ve znění přílohy č. RM 317 - 7/7.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí zápis o obsazení místa v domově pro
seniory MSSS Oáza.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 317- 13414/15
RM bere na vědomí návrh na obsazení místa v domově pro seniory MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 317 - 7/7.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Zpráva o stížnostech za rok 2014
IDENTIFIKACE: Zpráva o stížnostech a peticích přijatých městem Nové Město nad Metují a Městským úřadem Nové Město
nad Metují v roce 2014 - viz příloha č. RM 317 - 7/8.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí Zprávu o stížnostech za rok
2014.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 317- 13415/15
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech za rok 2014 ve znění přílohy č. RM 317 - 7/8.
RM 317 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.9 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č. 157715702
IDENTIFIKACE: Po dohodě se Sborem dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují (dále jen "SDH") žádá AEROKLUB
Nové Město nad Metují město Nové Město nad Metují o podepsání vyhotovené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č.
157715702 od Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, Odboru nakládání s nepotřebným majetkem. Jedná
se o převod 2 terénních aut typu UAZ469BI, které budou v evidenci u SDH a budou sloužit k hasičským účelům v prostorách
letiště. Smlouva byla vytvořena ve 3 vyhotoveních.
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit připravenou Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnictví č. 157715702.
ODŮVODNĚNÍ: Smlouva byla prověřena PRAV paní Mgr. Lucií Šímovou.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 317- 13416/15
RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 157715702 ve znění přílohy č. RM 317 - 7/9 a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 42/15 o dodávkách tepla
IDENTIFIKACE: Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 42/15 o dodávkách tepla mezi městem Nové Město nad Metují a
První novoměstskou teplárenskou s. r. o. viz příloha č. RM 317 - 7/10. Jedná se o stanovení předběžné kalkulované ceny
tepelné energie pro rok 2016 a rozpis záloh.
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit dodatek smlouvy a pověřit ST jeho
podpisem.
ODŮVODNĚNÍ: v RM byla uzavřena smlouva č. 42/15 kde ještě tyto částky nebyly dodavatelem doplněny.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 317- 13417/15,
(uložen úkol číslo 19710).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 42/15 o dodávkách tepla, ve znění přílohy č. RM 317 - 7/10, mezi
městem Nové Město nad Metují a PNT s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, který
obsahuje dohodu o ceně a platebních podmínkách na rok 2016. Předběžná kalkulovaná cena tepelné energie na rok 2016 je
stanovena na částku 594,93 Kč/GJ vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele - nákup zemního plynu pro rok 2016
IDENTIFIKACE: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele - nákup zemního plynu pro rok 2016 - viz příloha č. RM 317 - bod 7/11.
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit
smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o každoročně uzavíranou smlouvu, kdy PNT s. r. o.
soutěží pro město a příspěvkové organizace nákup komodity zemní plyn.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 317- 13418/15,
(uložen úkol číslo 19711).
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele nákup zemního plynu pro rok 2016 ve znění přílohy č. RM 317 - bod 7/11. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.12 Smlouva o dílo č. 19/2015 - monitoring skládek TKO Na Popluží a Železova louka
IDENTIFIKACE: Vedoucí OŽP MěÚ Nové Město nad Metují předkládá RM k projednání a schválení Smlouvu o dílo č.
19/2015 uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., IČO: 26473330 ve znění
přílohy č. RM 317 - 7/12.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se smlouvou o dílo a schválit její znění.
ODŮVODNĚNÍ:
Monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka je město povinno každoročně zajistit na základě rozhodnutí
bývalého okresního úřadu v Náchodě z roku 1993, a to do doby, než budou skládky rekultivovány. Oproti loňskému roku
bude v roce 2015 sledováno méně parametrů (každý druhý rok je dle rozhodnutí rozsah měřených parametrů vyšší). 2
závěrečné zprávy ve 3 paré pro každou lokalitu předá Hydrogeologická společnost, s.r.o. městu do dne 15.02.2016. Znění
smlouvy bylo projednáno s PRAV.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 317- 13419/15,
(uložen úkol číslo 19712).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/2015 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a Železova louka“ uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5 , IČO:
26473330, ve znění přílohy č. RM 317 - 7/12 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 18.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.13 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů - textil - zapojeni do systému sběru v Novém Městě
nad Metují
IDENTIFIKACE: Vedoucí OŽP MěÚ Nové Město nad Metují předkládá RM k projednání a schválení Smlouvu o dílo č.
23/2015 uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TextilEco, a.s., IČO: 28101766 ve znění přílohy č. RM
317 - 7/13.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se smlouvou a schválit její znění.
ODŮVODNĚNÍ: Smlouva zajistí soulad
umístění sběrné nádoby s městskou vyhláškou o nakládáni s odpady v Novem Městě nad Metuji. Kontejner je umístěn před
obchodem COOP v ulici Nahořanská v blízkosti podzemních kontejnerů na pozemku COOP(u). Znění smlouvy bylo
projednáno s PRAV.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 317- 13420/15,
(uložen úkol číslo 19713).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 23/2015 - Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují a TextilEco, a.s., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 28101766, ve znění přílohy č.
RM 317 - 7/13 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 317 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 18.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Oznámení konání koncertu skupiny Extempore v hostinci "U Škaldů" ve Vrchovinách - žádost o
výjimku z vyhlášky č. 2/2006
IDENTIFIKACE: Vedoucí OF informoval, že dnes byla doručena žádost o udělení výjimky - koncert Extempore - místo
konání: hostinec U Škaldů ve Vrchovinách. Oznámení přišlo opět po termínu předávání podkladů do programu jednání RM
(viz rok 2014).
K ROZHODNUTÍ: Projednat + ne/souhlasit s udělením výjimky pro pořádání jednorázové akce.
PROJEDNÁNÍ: Oznámení bylo doručeno pozdě (po termínu předkládání materiálů do RM) - přesto radní udělili výjimku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 317- 13421/15,
(uložen úkol číslo 19714).
RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku p. Jiřímu Podolskému a p.
Ladislavu Zelenému, která umožňuje pořádání jednorázové akce - koncert skupiny Extempore Mikoláše Chadimy ke 40.
výročí založení v hostinci „U Škaldů“ ve Vrchovinách dne 21.03.2015 (v sobotu od 19:00 hodin s ukončením do 02:00 hodin,
tj. v neděli). Závaznou podmínkou výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 2/2006 s tím, že po 22. hodině nebude
konáním veřejně přístupné kulturní akce docházet k narušování nočního klidu. RM stanovila následující postup při
jednotlivých sankcích: 1. Městská policie, v rámci vlastní iniciativy, nebo na základě stížnosti na hluk po 22. hodině posoudí,
zda dochází k porušení daných podmínek. 2. Pokud shledá městská policie porušení podmínek, při prvním porušení upozorní
provozovatele, při druhém porušení bude vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím porušení bude věc oznámena
RM, která odejme výjimku a tím bude možnost konání veřejně přístupných kulturních podniků v daném zařízení omezena
pouze na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude městská policie užívat všech sankčních ustanovení dle
přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního klidu fyzické osobě, nebo dá městská policie podnět k zahájení
řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování postupovat pouze
na základě informací a hodnocení předložených městskou policií.
RM 317 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 21.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 317:

20:06

Příští porada bude: RM 318, 30.3.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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