Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 392
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 392 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 26.3.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 392 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
15 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Dagmar Dvořáčková
2
Mgr. Lenka Kulichová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:30
místostarosta (Město)
13:00
16:30
radní (Rada města)
13:36
16:30
radní (Rada města)
13:09
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
16:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:57
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:00
13:30
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:26
15:56
města)
architekt (Architekt)
14:48
15:21
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:57
16:22
sportu)

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

vedoucí OSP (OSV)
vedoucí Centra prevence Mandl

Částečná
Částečná

13:38
13:38

14:20
14:20

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 392 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 392
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 392 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 26.3.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 392 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
15 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Dagmar Dvořáčková
2
Mgr. Lenka Kulichová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:30
místostarosta (Město)
13:00
16:30
radní (Rada města)
13:36
16:30
radní (Rada města)
13:09
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
16:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:57
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:00
13:30
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:26
15:56
města)
architekt (Architekt)
14:48
15:21
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:57
16:22
sportu)
vedoucí OSP (OSV)
vedoucí Centra prevence Mandl

13:38
13:38

14:20
14:20

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

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 392 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 391) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 391 ze dne 12.3.2018 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 392
V

Kontrola úkolů v počtu 41

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 379- 16275/17

Věc : Návrh TS a OMM ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les

22 539 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

TS Technické služby,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

Garant :

26.3.2018

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně pilovité (sakury) rostoucí na pozemku p. p. č. 643/5 v k. ú.
Krčín s tím, že kácení se zrealizuje v případě, že o dotčené parkovací místo bude z řad obyvatel
sídliště Luštinec projeven zájem a bude jasná jeho realizace. RM souhlasí s podmínkou
provedení náhradní výsadby na jiném místě travnatého pásu, kde se nyní nachází dotčená
třešeň pilovitá (sakura) a ukládá OMM ve spolupráci s TS provedení této náhradní výsadby v
případě, že dojde k pokácení tohoto 1 ks třešně pilovité (sakury).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16388/17

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

22 621 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

Garant :

26.3.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

23.3.2018 Plnění:

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

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Vlastníci nemovitostí vyjádřili souhlas a předložili
požadavky. Prověřuje se finanční částka na realizaci.
RM 381- 16390/17

Věc : Věžní hodiny - objekt JSDH č. p. 850

22 623 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/628

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.3.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením opravy věžních hodin na objektu č. p. 850, ul. 28. října, do výše
nákladů 10.000 Kč vč. DPH a ukládá OSN tuto opravu zajistit v rámci letošního Plánu oprav. RM
dále ukládá OSN zařadit položku "Repase tří stávajících strojků věžních hodin v čp. 850" do
návrhu Plánu oprav pro rok 2018.
Oprava hodinového stroje se nepodařila. OSN zahájí hledání dodavatele kompletní výměny, dle
schválené položky Plánu oprav 2018. Vyřadit ze sledování.

Závěr: usnesení zrušeno.
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RM 384- 16476/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení v ul. Pod Vodojemem,
Okrajová, Na Skalce, Družební

22 678 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.1.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu č. 7700071882_1/VB o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č.
677/19, p. č. 677/22, p. č. 677/24, p. č. 677/29, p. č. 677/70, p. č. 677/130, p. č. 677/131, p. č.
677/132, p. č. 677/133, p. č. 677/134, p. č. 677/49, p. č. 677/51, p. č. 677/135, p. č. 677/141, p. č.
679/3, p. č. 709/1, v majetku města, zapsaným na LV č. 10001, pro k. ú. Nové Město nad Metují,
obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, pro žadatele GasNet s. r. o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako vlastníka plynárenského zařízení „Reko MS Nové
Město nad Metují - Pod Vodojemem + 2, číslo stavby: 7700071882“ vč. jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo v uvedených pozemcích v celkové
délce 422,51 m, v rozsahu 824,80 m2 dle GP č. 2113a-11216/2017, za celkovou úhradu ve výši
33.443,80 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a. s. v
ul. Nerudova
Termín : 26.3.2018
Garant :
22 729 Vznik úkolu: 4.12.2017
ST

RM 385- 16545/17

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.1.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016501 Nové Město nad M. knn ul. Nerudova - Dědek se spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve znění přílohy č. RM
385 - 2/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16551/17

Věc : Žádost firmy GOLDWARE s.r.o. o souhlas se stavbou telekomunikačního vedení na
pozemcích města

22 735 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM souhlasí se stavbou telekomunikačního vedení v pozemcích města p. p. č. 2034/24, 2034/6
a 368/9 v k. ú. Nové Město nad Metují. Město Nové Město nad Metují požaduje, aby před
podáním žádosti o stavební povolení byla s městem Nové Město nad Metují uzavřena Smlouva o
právu provést stavbu, ve které si město podrobně specifikuje technické podmínky.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Prozatím o stavební povolení firma GOLDWARE nežádala,
proto nebyla uzavřena ani Smlouva o právu provést stavbu.

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Posun termínu do doby, než bude zpracována PD a
firma GOLDWARE zažádá o stavební povolení.
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RM 386- 16616/17

Věc : Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - názvy odboček ul. Na Kopci
a problematika názvu ul. V Písníku

22 780 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kroupová
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM ukládá tajemnici Komise názvoslovné (pí Bc. Ditě Kroupové z OMP) předložit OV Krčín k
projednání a stanovisku zpracovaný návrh názvů odboček ulic v lokalitě Na Kopci, jejichž návrh
vychází z historických názvů okolních míst. RM dále ukládá tajemnici Komise názvoslovné
předložit OV Krčín podklady ke změně názvu ul. V Písníku s tím, že RM žádá OV Krčín o
stanovisko, zda tento historický název zachovat a legitimizovat.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Zasedání OV Krčín neproběhlo, dle informace
předsedy se uskuteční ve 13. kalendářním týdnu. Stanovisko OV Krčín bude následně předloženo RM.
RM 387- 16640/18

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení v
ul. U Lípy, Okrajová a Družební

22 794 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 pro stavbu:
„REKO MS Nové Město nad Metují - U Lípy + 2“, číslo stavby 7700071881, na pozemcích p. p. č.
696/41, p. p. č. 696/42, p. p. č. 696/39, p. p. č. 677/49, p. p. č. 677/117, p. p. č. 674/12, p. p. č.
677/62, p. p. č. 680/30, p. p. č. 680/38 a p. p. č. 680/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro
KHK, KP Náchod, ve znění přílohy č. RM 387 - 2/1, za cenu dle znaleckého posudku. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16653/18

Věc : Smlouva o spolupráci - dešťová kanalizace v ul. Na Hradčanech

22 806 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

13.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM souhlasí s odkupem a provozováním dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech za 30 %
pořizovacích nákladů od Královéhradeckého kraje, který je investorem stavby. RM schvaluje
Smlouvu o spolupráci na vybudování dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech mezi městem
Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2. 500
03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 387, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16654/18

Věc : Parkoviště a sjezd u prodejny KM Technik v ul. Havlíčkova

22 807 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM souhlasí, aby pro vznik parkoviště u prodejny KM Technik a pro možné budoucí parkoviště
města na p. p. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují bylo postupováno dle výstupu z jednání
s p. Modráčkem, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/11. RM ukládá OMM činit takové kroky, které
povedou ke zdárné realizaci sjezdu a parkoviště u prodejny KM Technik.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Probíhá plnění úkolu, byl z pracován GP, nyní bude zadáno
zpracování posudku a poté bude podána žádost o vyjmutí z pozemku určeného k plnění funkcí
lesa.

Závěr: schválen nový termín: 7.5.2018 z důvodu: Jednotlivé kroky jsou postupně realizovány.
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RM 389- 16726/18

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Kopci - p. K.

22 853 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12 2015055/VB/1- Nové
Město n/Met. - knn pro p. č. 461/5, K. k pozemkům města p. p. č. 721/1 a 676/1 v k. ú. Krčín,
obec Nové Město nad Metují, v ulici Na Kopci, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001, pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové délce 127 m dle
geometrického plánu č. 179 - 1761/2017 za celkovou úhradu ve výši 25 400 Kč + DPH v
zákonné výši a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16731/18

Věc : Pacht pozemků k zemědělským účelům v k. ú. Vrchoviny a v k. ú. Nové Město nad
Metují

22 858 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

Na základě předložených nabídek RM schvaluje:
1) Uzavření smlouvy o pachtu pozemků - části pozemku p. p. č. 370/3 o výměře 2 794 m2, druh
pozemku orná půda v k. ú. Vrchoviny; části pozemku p. p. č. 370/4 o výměře 5 447 m2, druh
pozemku orná půda v k. ú. Vrchoviny a části pozemku p. p. č. 370/5 o výměře 360 m2, druh
pozemku orná půda v k. ú. Vrchoviny; o celkové výměře 8 601 m2, v majetku města, vedené na
LV 10 001 pro k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, k zemědělskému užívání, dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru, se zájemcem p. Janem PAVLEM, sídlem: Nahořany 119, PSČ: 549 07,
IČO: 652 20 722, za nabídnuté pachtovné ve výši 0,52 Kč za 1 m2 pozemku a rok, a to s
účinností ode dne 01.03.2018 (v případě ukončení smlouvy s AGROPROVODOV, a. s.,
dohodou).
2) Uzavření smlouvy o pachtu pozemků - části pozemku p. p. č. 573/4 o výměře 3 065 m2, druh
pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad Metují; části pozemku p. p. č. 2068/3 o
výměře 370 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují; části pozemku p. p.
č. 570/7 o výměře 140 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují; v k. ú. Vrchoviny: p. p. č. 278/4 o
výměře 1 572 m2, druh pozemku ostatní plocha; části p. p. č. 280/3 o výměře 1 334 m2, druh
pozemku ostatní plocha; pozemku p. p. č. 403 o výměře 3 267 m2, druh pozemku orná půda;
části p. p. č. 655 o výměře 880 m2, druh pozemku orná půda; části p. p. č. 725 o výměře 3 454
m2, druh pozemku trvalý travní porost a části p. p. č. 726 o výměře 1 226 m2, druh pozemku
trvalý travní porost; o celkové výměře 15 308 m2, pozemky v majetku města, vedené na LV 10
001 pro k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, k zemědělskému užívání, dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru, se zájemcem spol. AGROPROVODOV, a. s., sídlem: Provodov 75, 549 08
Provodov - Šonov, IČO: 481 71 042, s účinností ode dne 01.03.2018, za nabídnuté pachtovné ve
výši 0,23 Kč za 1 m2 a rok s podmínkou ukončení stávajících smluv o nájmu dohodou ke dni
28.02.2018.
RM pověřuje ST podpisem příslušných dohod ve znění přílohy č. RM 389 - 2/7.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

RM 389- 16741/18

Věc : VŘ - TDI a BOZP - vestavby učeben v ZŠ Komenského a ZŠ Krčín_2

22 868 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky zadávané malého rozsahu rozdělené na 2 dílčích části takto:
Pro dílčí část 1 „Výkon TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ firmě Ing.
Aleš Řada Rasošky 88, 552 21 Rasošky , za nabídkovou cenu 239 096 Kč vč. DPH. V případě
nezájmu uchazeče, který se umístil na prvním místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné
zakázky malého rozsahu firmě na druhém místě: Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01
Trutnov, za nabídkovou cenu 257 730 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvy na výkon TDI
a koordinátora BOZP pro tuto dílčí část mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Aleš
Řada Rasošky 88, 552 21 Rasošky, ve znění příloh č. RM 389 - 3/6, a pověřuje ST podpisem
těchto příkazních smluv.
Pro dílčí část 2 „Výkon TDI a koordinátora BOZP na akci „Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“ firmě Ingeniring Krkonoše a.s., Horská
634, 541 01 Trutnov, za nabídkovou cenu 210 540 Kč včetně DPH. V případě nezájmu
uchazeče, který se umístil na prvním místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné zakázky
malého rozsahu firmě na druhém místě: Ing. Aleš Řada Rasošky 88, 552 21 Rasošky, za
nabídkovou cenu 215 138 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvy na výkon TDI a
koordinátora BOZP pro tuto dílčí část mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ingeniring
Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, ve znění příloh č. RM 389 - 3/6, a pověřuje ST
podpisem těchto příkazních smluv.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16743/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové

22 870 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405, ve znění příloh č. RM 389 – 3/8 a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16744/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. 28. října

22 871 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/9 a
pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

RM 389- 16745/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. T. G. Masaryka

22 872 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a zároveň schvaluje smlouvu o
smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o výprose mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G.
Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/10
a pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16746/18

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o VB a smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě
v ul. T. G. Masaryka - Nerudova

22 873 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/11 a pověřuje ST jejich
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16747/18

Věc : Souhlas k uložení elektrické přípojky nn do země, Spy

22 874 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2018 Plnění:

RM souhlasí s uložením elektrické přípojky nn do země v p. p. č. 555/9, k. ú. Spy podle
předložené projektové dokumentace „Spy, přípojka kNN pro p. p. č. 555/8, Z. IP-12-2009559“.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16762/18

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

22 889 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2018 Plnění:

26.3.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM předložit RM informaci o možné etapové realizace parkování v ul. Nerudova, a
to i bez předpokládané dotace.
Splněno. Návrh rozdělení do etap je předložen do RM 392.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

RM 389- 16771/18

Věc : Konkurzní řízení na pozici ředitele školy (školského zařízení) zřizovaného městem

22 898 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM zhodnotila práci ředitelů škol a školských zařízení, kterým končí šestileté období výkonu
práce na pracovním místě ředitele školy (školského zařízení) ke dni 31.07.2018. RM odvolává
Mgr. Vladimíra Milta z funkce ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod, ke dni 31.07.2018. RM odvolává pana Miloslava Vondřejce z funkce ředitele
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres
Náchod, ke dni 31.07.2018. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení konkurzního
řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského
15, okres Náchod, ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
Splněno, konkurzní řízení jsou vyhlášena.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16777/18

Věc : Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Smetanovské dny 2018

22 902 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na akci 35. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2018" při vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Kácov, ve znění přílohy č. RM 389 - 5/6 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno, smlouva je podepsaná.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 389- 16778/18

Věc : Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Festival české filmové komedie

22 903 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na 40. ročník Festivalu české filmové komedie 2018, ve znění přílohy č. RM
389 - 5/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, smlouva je podepsaná.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16805/18

Věc : Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2017

22 923 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového
Města nad Metují za rok 2017 ve znění přílohy č. RM 390 - 6/5. RM dále schvaluje rozpočet
slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců města Nové Město nad Metují za rok 2017
ve znění přílohy č. RM 390 - 6/5. RM schvaluje licenční smlouvu k užití ukázek z pořadu GEN Galerie elity národa - Jiří Ježek a pověřuje ST jejím podpisem. RM ukládá OŠKS zajistit průběh
slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců města Nové Město nad Metují za rok 2017.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

RM 390- 16811/18

Věc : Dodávka sakur do ul. Boženy Němcové

22 928 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Jakub Hrůša - služby pro krajinu a
les/arboristika, Bělý 9, 549 31 Machov, na dodání a výsadbu sakur do ul. Boženy Němcové, za
nabídkovou cenu 101.611 Kč vč. DPH , ve znění přílohy č. RM 390 - 6/11 a pověřuje ST jejím
podpisem. RM schvaluje RO - navýšení § 2219 (org. 1736) Stavební úpravy chodníku v ul. B.
Němcové" o 50 tis. Kč, přesunem z § 3612 (org. 1651) "Zateplení BD čp. 44 - 47".
Splněno.

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

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

22 929 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

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

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16813/18

Věc : Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zpracování žádosti o dotaci a administraci
projektu „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“

22 930 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zpracování žádosti o dotaci a administraci
projektu „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“ ze dne 24.7.2017 mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Alatere profi s.r.o., Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2,
IČO: 04025466, ve znění přílohy č. RM 390 - 6/13, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16817/18

Věc : Úprava zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky, pamětní deska legionářům

22 933 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2018 Plnění:

26.3.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS ve spolupráci s ARCH dokončit úpravu zeleně kolem pomníku na náměstí
Republiky dle schváleného návrhu viz příloha RM 390 - 6/17.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Úprava zeleně probíhá v etapách. Byla odstraněna část
zeleně, během 14 dnů bude odstraněna zbývající část. Během dubna dojde k výsadbě růží.

Závěr: schválen nový termín: 7.5.2018 z důvodu: Probíhá realizace v etapách.
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Tisk: 29.3.2018

RM 390- 16818/18

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

22 934 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
21.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zpracovat ve spolupráci s ARCH návrh na umístění pamětní desky legionářům
na území Nového Města nad Metují.
Splněno. Návrh je předložen do RM 392.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16819/18

Věc : Ing. V. Maur, MBA - hřbitov u sokolovny

22 935 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2018 Plnění:

26.3.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS iniciovat schůzku s radním Ing. Maurem, MBA, ve věci možných úprav cestiček
mezi hroby na hřbitově u sokolovny.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Schůzka s radním Ing. Maurem, MBA, se prozatím
nekonala, ale cestičky již pracovníci TS upravují štěrkem - jak to počasí dovolí, bude se
pokračovat.

Závěr: schválen nový termín: 9.4.2018 z důvodu: Z důvodu nemoci radního Ing. Maura, MBA.
RM 391- 16827/18

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

22 942 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

26.3.2018

Garant :

ST

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

RM projednala žádost fy REX - nemovitosti s.r.o. o kácení dřevin na p. p. č. 357/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují v ul. Klosova za garážemi domů č. p. 505 - 507. RM ukládá TS seříznout torzo
usychajícího javoru a druhý javor pouze sledovat, zda se objeví známky možného poškození
garáží od kořenů stromu.
Splněno - torzo usychajícího javoru pracovníci TS seřízli a druhý javor TS pouze sledují, zda se
objeví známky možného poškození garáží od kořenů stromu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16828/18

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

22 943 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Janem Bártíkem, T. G. Masaryka 42, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 06115438, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/1 a pověřuje ST jejím
podpisem. RM schvaluje příkazní smlouvu na TDI uzavíranou mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Ing. Alešem
Řadou, Rasošky 88, 552 21 Rasošky, IČO: 74934163, za cenovou nabídku 81.070 Kč vč. DPH,
ve znění přílohy č. RM 391 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

RM 391- 16839/18

Věc : Zápis z 6. jednání Komise názvoslovné ze dne 31.01.2018

22 953 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

Garant :

26.3.2018

TAJ

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

RM na základě doporučení Komise názvoslovné jmenuje novou členkou Komise názvoslovné
stávající tajemnicí komise, pí Bc. Ditu Kroupovou, a to s platností ode dne 12.03.2018. RM
ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST.
Splněno - jmenovací dekrety podepsané ST byly předány paní Bc. Kroupové k podpisu + k
založení.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16840/18

Věc : Informace ST - změna termínu konání semináře k územnímu plánování

22 954 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

Garant :

26.3.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:
26.3.2018 Plnění:

RM ukládá OVRR připravit na pondělí, dne 26.03.2018, od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I
(tj. 1. patro MěÚ) seminář pro zastupitele k územnímu plánování.
Splněno. OVRR (Mgr. Adam Balcar) ve spolupráci s určeným zastupitelem (starosta p. Petr
Hable) připraví podklady na seminář pro zastupitele týkající se schválení nového územního
plánu NMnM. Seminář se bude konat v pondělí 26.03.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti
č. I (tj. 1. patro MěÚ Nové Město nad Metují).

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16851/18

Věc : VŘ - Výměna plynových spotřebičů 2018

22 958 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/673

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Výměna plynových
spotřebičů 2018", uchazeči Martin Žahourek, Československé armády 319, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČO: 74893882, za nabídkovou cenu 467.360 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo č. 38/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a p. Martinem Žahourkem,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, ve znění přílohy č.
RM 391 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16852/18

Věc : VŘ - Zateplení nástaveb č. p. 462-3

22 959 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/674

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Zateplení bytového
domu čp. 462 - 463 - nástavby", uchazeči ElisaTex s.r.o., Velký Třebešov 113, 552 03 Velký
Třebešov, IČO: 05408105, za nabídkovou cenu 99.475 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo č. 39/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ElisaTex s.r.o., Velký
Třebešov 113, 552 03 Velký Třebešov, IČO: 05408105, ve znění přílohy č. RM 391 - 4/9, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

RM 391- 16853/18

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 14

22 960 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/675

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul.
Komenského, na st. p. č. 348 v celkovém rozsahu 29,5 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 450
Kč/m2/rok.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16854/18

Věc : Zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720 (Kino 70), vč.
okolních pozemků

22 961 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/676

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
21.3.2018 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru podpisu nové smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720 (Kino
70), vč. přilehlých pozemků a to z důvodu změn v provozu tohoto objektu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16855/18

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

22 962 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/677

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

RM souhlasí se záměrem p. M. N. na pronájem části prostor v objektu č. p. 427, ul.
Československé armády k občasnému využití pro airsoftový sport (střelby z airsoftových zbraní).
RM ukládá OSN ve spolupráci se žadatelem a PRAV připravit dokument (smlouvu, dohodu,
apod.), který bude upravovat přesné podmínky pro výše uvedené využití. Tento dokument ukládá
OSN předložit RM k odsouhlasení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16856/18

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

22 963 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Int: OSN/678

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
21.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávce tepelné energie v č. p. 6 a č. p. 1145,
ve znění přílohy 4. RM 391 - 4/13, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

RM 391- 16890/18

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

22 971 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí Nositel: Hanka
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci Ošetření památných stromů "Lipové stromořadí v Krčíně"
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Chameleos s.r.o., Doly 41, 538 54 Luže, IČO:
05078075, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - dne 22.03.2018 byla podepsaná smlouva o dílo ze strany zhotovitele doručena a
podepsána ST.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16891/18

Věc : Smlouva o dílo - koncept kroniky 2017

22 972 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2018 Plnění:

26.3.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení konceptu kroniky města Nové Město nad Metují za
rok 2017 mezi městem Nové Město nad Metují a městským kronikářem p. Jiřím Hladíkem,
Nábřežní 90, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/7, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 392 - 26.3.2018

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 392 - 26.3.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Prodej zaploceného pozemku v ul. Nábřežní
Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/1 - Flash Příloha: RM 392 - 2/1 - Flash

Identifikace:

K záměru města zveřejněnému, dle usnesení č. RM 389-16732/18, ode dne 20.02.2018 do dne 09.03.2018 prodat
část pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 20 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Krčín, v majetku města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 130 Kč/m²
pozemku s tím, že v kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na vypracování GP pro oddělení pozemku. Ke
zveřejněnému záměru města byla podána 1 obálka, která bude otevřena na zasedání RM. Přílohy č. RM 392 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s prodejem pozemku.
Odůvodnění:
Minimální cena 130 Kč/m² pozemku je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují. Otevření obálky bude dle zásad. Část pozemku města je připlocená k zahradě sousedního
vlastníka pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na zasedání RM byla otevřena jedna doručená obálka s nabídkou.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 392- 16895/18,
(uložen úkol číslo 22973).
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře max. 20 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú.
Krčín, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, do vlastnictví p. M. R., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m² a za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru.
RM 392 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej části pozemku p. p. č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují u MVE pod zámkem (PŘESUNUTO do
RM 393)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/2 - Flash Příloha: RM 392 - 2/2 - Flash

Společnost MVE Nové Město nad Metují s.r.o., Pod Vinicemi 1046, Nové Město nad Metují, požádala o odkoupení
části pozemku p. p. č. 2035, o výměře 143 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, z
majetku města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, a to za účelem údržby výtoku z MVE a břehu řeky Metuje podél MVE. Pozemek je od
náměstí Republiky přes schody k lávce přes řeku Metuje využíván jako veřejná komunikace - stezka pro pěší do údolí
pod zámkem. Od odbočky k lávce přes řeku Metuje není pozemek využíván a stezka končí u MVE pod zámkem na
soukromých pozemcích areálu tiskárny. Přílohy č. RM 392 - 2/2.
K rozhodnutí:
1/ Uložit OMM zveřejnění záměru města prodat, 2/ nesouhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Požadovaná část pozemku je pro město nepotřebná a nevyužitelná. Po prohlídce na místě OMP doporučuje stezku
od odbočky na lávku přes řeku Metuji z důvodu bezpečnosti označit jako neprůchozí (zákaz vstupu nebo vstup na
vlastní nebezpečí). Stezku ohrožuje rozpadající se zámecká zeď. Rizikem je i velmi chatrná zábrana, kdysi kovové
lano, směrem nad řekou. Logické pokračování stezky pro pěší je předloženo v příloze. Žadatel po dohodě s OMP
zajistil na své náklady vyhotovení GP z důvodu přesného určení velikosti požadovaného pozemku a případné budoucí
vlastnické hranice, protože požadovaná část pozemku k odkoupení se nachází u vodního náhonu (náhon
„přemosťuje“) a odhadem ji nebylo možné nijak určit. Vyjádření odborných útvarů je v příloze. Vzhledem k charakteru
pozemku je jeho cena odhadnuta na 110 Kč/m2 pozemku. Dle Zásad je cena za 1 m2 pozemku do 40 m2 pod
komunikací 100 Kč. V zájmu města je se pozemku zbavit a předejít tak požadavku na nákladnou opravu ochranné zdi
na pozemku u MVE. Vyjádření odborných útvarů je v příloze.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Debata radních o způsobu prodeje části pozemku - pro město by bylo logické prodat i s přístupovou cestou k
pozemku. ST nakonec navrhl bod přesunout do příštího jednání RM, a to z důvodu dalšího jednání ST, OMP a
žadatele. Radní s navrženým postupem souhlasili.
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Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

2.3 Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru I. část
Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/3 - Flash Příloha: RM 392 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Po zaměření veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách je třeba zveřejnit záměr města směnit pozemky p. p. č.
1197/2, 1200/16, 1201/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Ve Vilách, o celkové výměře 653 m2, oddělené GP č.
2145-21/2018 z vlastnictví Slavonia a.s., se sídlem Slavoňov 115, za část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190
m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města. Přílohy č. RM 392 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit.
Odůvodnění:
Směna pozemků je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1197/2, 1200/16 a 1201/2 se nachází část
veřejně přístupné účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou
místní spojnici mezi ul. Rezecká a Ve Vilách. Slavonia a. s. jako vlastník pozemků žádá o nápravu s tím, že má zájem
o směnu za jiný pozemek města v lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Prouzy týkající se případné obnovy cesty v původní trase zodpověděl ST a vedoucí OMP.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 392- 16896/18,
(uložen úkol číslo 22974).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1180 m2, druh pozemku orná, v k.
ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p. p. č. 1197/2 o výměře 304 m2, 1200/16 o výměře 95 m2, 1201/2
o výměře 254 m2, vše druh pozemku orná půda, vše k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z majetku společnosti Slavonia, a.
s. dle předloženého návrhu záměru města směnit a zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190
m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 392 Ukládá.

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

2.4 Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru II. část
Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/4 - Flash Příloha: RM 392 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Po zaměření veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách je třeba zveřejnit záměr města směnit části pozemků p. p.
č. 1202/2 a 1205/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Ve Vilách, o celkové výměře 229 m2, oddělené GP č. 214521/2018 z vlastnictví pí I. V., za části pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2, druh pozemku orná půda, a p. p.
č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města. Přílohy č.
RM 392 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit.
Odůvodnění:
Směna je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1202/2 a 1205/2 se nachází část veřejně přístupné
účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou spojnici mezi ul.
Rezecká a Ve Vilách. Vlastník pozemků žádá o nápravu s tím, že má zájem o směnu za jiný pozemek města v lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 392 - 2/3.
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 392- 16897/18,
(uložen úkol číslo 22975).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit části pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2, druh pozemku orná, a p.
p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p.
p. č. 1202/2 o výměře 222 m2 a p. p. č. 1205/2 o výměře 7 m2, vše druh pozemku orná půda, vše k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, z majetku pí I. V., dle předloženého návrhu záměru města směnit a zajistit GP na oddělení částí pozemku p. p. č.
2122/2 o výměře cca 200 m2 a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, oba druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad
Metují.
RM 392 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

2.5 Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru III. část
Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/5 - Flash Příloha: RM 392 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Po zaměření veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách je třeba zveřejnit záměr města směnit pozemky p. p. č.
1204/4, 1204/5 a 1204/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Ve Vilách, o celkové výměře 80 m2, oddělené GP č.
2145-21/2018, ve spoluvlastnictví pí J. D., která vlastní podíl o velikosti ½, pí A. U., která vlastní podíl o velikosti ¼, a
p. Mgr. A. Ž., který vlastní podíl o velikosti ¼, (dále jen spoluvlastníci) za část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca
130 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města. Přílohy č. RM 392 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit.
Odůvodnění:
Směna je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1204/4,1204/5 a 1204/6 se nachází část veřejně
přístupné účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou spojnici
mezi ul. Rezecká a Ve Vilách. Spoluvlastníci pozemků žádají o nápravu s tím, že mají zájem o směnu za jiný
pozemek města v lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 392 - 2/3.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 392- 16898/18,
(uložen úkol číslo 22976).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m2, druh pozemku orná, v k.
ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p. p. č. 1204/4 o výměře 52 m2,1204/5 o výměře 19 m2 a p. p. č.
1204/6 o výměře 9 m2, vše druh pozemku orná půda, vše k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z majetku spoluvlastníků pí J.
D., pí A. U. a p. Mgr. A. Ž., dle předloženého návrhu záměru města směnit a zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č.
2121/2 o výměře cca 130 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 392 Ukládá.

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

2.6 Bezúplatný převod pozemku z majetku KHK
Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/6 - Flash Příloha: RM 392 - 2/6 - Flash

Identifikace:

Pozemek p. p. č. 469/2 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú.
Nové Město nad Metují, je v majetku KHK a je zastavěný cyklostezkou a chodníkem v ul. Náchodská. O bezúplatný
převod pozemku bylo požádáno dne 31.03.2017. Záměr bezúplatně převést pozemek byl KHK zveřejněn dle
usnesení Rady kraje KHK ze dne 19.03.2018. S bezúplatným převodem musí dle zákona o obcích souhlasit ZM.
Přílohy č. RM 392 - 2/6.
K rozhodnutí:
Doporučit souhlasit s bezúplatným převodem.
Odůvodnění:
Jedná se o pozemek, zastavěný stavbou chodníku a cyklostezky v ul. Náchodská. S bezúplatným převodem do
majetku města musí dle zákona o obcích souhlasit Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 392- 16899/18,
(uložen úkol číslo 22977).
RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p. p. č. 469/2 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku KHK, zapsaném na LV č. 3070,
vedeném na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, který je zastavěný cyklostezkou a chodníkem v ul. Náchodská, do
majetku města Nové Město nad Metují, IČO: 2272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a s omezujícím
ustanovením v darovací smlouvě: Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovitosti, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do KN. Po tuto dobu
nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod
cyklostezkou, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani
jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.
Správní poplatek za návrh na vklad do KN uhradí město.
RM 392 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

2.7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti IS - VO, MR most Havlíčkova ul.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/7 - Flash Příloha: RM 392 - 2/7 - Flash

Investor stavby s názvem Nové Město nad Metují “Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd
pod mostem SŽDC”, Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové a
budoucí povinný, Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město v souvislosti s
rekonstrukcí mostu v Havlíčkově ulici, předkládají městu Novému Městu nad Metují trojstrannou smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v přeložení vedení veřejného osvětlení a
městského rozhlasu v majetku města Nové Město nad Metují do pozemku p. p. č 2176/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují. Přílohy č. RM 392 - 2/7.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Z důvodu rekonstrukce mostu v Havlíčkově ulici a silnice pod ním je třeba provést přeložku vedení veřejného
osvětlení a městského rozhlasu. Náklady včetně zálohy a poté případného doplatku za zřízení věcného břemene
včetně stavby přeložky hradí investor stavby, Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 392- 16900/18,
(uložen úkol číslo 22978).
RM schvaluje smlouvu s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují “Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad
Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC”, Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice,
Hradec Králové a s budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě, Správou železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná
1003/7, Praha 1 - Nové Město, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v
přeložení vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu ve vlastnictví města Nové Město nad Metují do pozemku p. p. č.
2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa železniční a dopravní cesty,
s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č. 1216, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, a pověřuje ST podpisem smlouvy, ve znění přílohy č. RM 392 - 2/7.
RM 392 Schvaluje.

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

2.8 Pronájem části pozemku pro parkování vozidla - Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/8 - Flash Příloha: RM 392 - 2/8 - Flash

Část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Spy, ve vlastnictví města, vedený u
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, je ode dne
16.05.2016 pronajat na dobu 2 let jako plocha pro parkování vozidla. Nájemce p. P. N., požádal o pronájem na další 23 roky s odůvodněním, že plocha slouží pouze k příležitostnému parkování a neomezuje vjezd k č. p. 27. Přílohy č.
RM 392 - 2/8.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru pronájmu, rozhodnout o době nájmu.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí zatravněné veřejné zeleně (svah), požadovaná část se nachází vedle příjezdové cesty k
objektům u č. p. 27. Plocha pro parkování byla zarovnána (odebrána zemina) a vysypána štěrkem. Nájem sjednán za
nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok a na dobu 2 let - tedy dobu nezbytně nutnou k rekonstrukci domu a vybudování
parkovacích stání na pozemku nájemce, a to za podmínky zachování přístupu k domu č. p. 27 a uvedení pozemku do
původního stavu při ukončení nájmu. Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 392- 16901/18,
(uložen úkol číslo 22979).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Spy, z majetku
města, vedeného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, za
účelem parkování osobního vozidla, a to na dobu 1 roku, za nájemné v minimální výši 8 Kč/m2/rok (k ceně bude připočtena
DPH v zákonné výši), ve znění přílohy č. RM 392 - 2/8.
RM 392 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

2.9 Prodej pozemku v ul. Ve Vilách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/9 - Flash Příloha: RM 392 - 2/9 - Flash

Pan J. P., žádá o koupi pozemku p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad
Metují, v ul. Ve Vilách, který navazuje na jeho pozemek. Prozatím měl tento pozemek v pronájmu za 9 Kč/m2
pozemku. Přílohy č. RM 392 - 2/9.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zadání znaleckého posudku a přípravu záměru města prodat.
Odůvodnění:
Odbory nemají námitky k prodeji pozemku. Dle Zásad se jedná o pozemek, který je třeba vzhledem k jeho výměře
ocenit cenou v místě a čase obvyklou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotázal, zda to tam má přímou souvislost se směnami pozemků, které byly řešeny v předchozích
bodech? Vedoucí OMP vysvětlila, že nemá. Pozemek o rozloze cca 1700 m2 má žadatel v pronájmu. Ing. Maur se
dotázal, zda jde o stavební parcelu? OMP - není to stavební parcela, jedná se o tzv. soukromou zeleň (zahradu). Poté
bylo navržené usnesení odsouhlaseno.
K čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 392- 16902/18,
(uložen úkol číslo 22980).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na pozemek p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú.
Nové Město nad Metují, a připravit návrh zveřejnění záměru města prodat uvedený pozemek.
RM 392 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

2.10 Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožité distribuční sítě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/10 - Flash Příloha: RM 392 - 2/10 - Flash

ELEKTRO-COMP spol. s.r.o., se sídlem: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 15032060 žádá o uzavření
smlouvy o výpůjčce pozemků p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1 vč. staveb
chodníků v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaných v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obci Nové Město nad
Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a staveb chodníků na pozemcích p. p. č. 727/1 a 710/2
v k. ú. Krčín a p. p. č. 2052/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, zapsaných v KN na LV č. 154 pro k. ú.
Krčín a k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, a to za účelem rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích Na Strážnici, Nahořanská, Bratří
Čapků, Nábřežní, Malá Strážnice, 1. máje, Husitská a Havlíčkova pro ČEZ Distribuce a. s., Teplická, 874/8, 405 02
Děčín. V části stavby pravostranného chodníku v ul. Na Strážnici ve směru na Jaroměř, nacházejícího se na výše
uvedeném pozemku p. p. č. 727/1 v k. ú. Krčín, byly výkopové práce započaty z důvodu realizace chodníku z dotace,
který má být dokončen do dne 31.07.2018, proto je třeba uzavřít smlouvu o výpůjčce stavby chodníku na dobu kratší
než 30 dní. Přílohy č. RM 392 - 2/10.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnění záměru města dát do výpůjčky a souhlasit s uzavřením smlouvy na část chodníku na 30 dní.
Odůvodnění:
Výpůjčka pozemků a chodníků je navrhována z důvodu umožnění rekonstrukce dožilé distribuční sítě pro ČEZ
Distribuce a. s., Teplická, 874/8, 405 02 Děčín. Výkopové práce na chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská po levé
straně komunikace směrem na Jaroměř budou zahájeny po dokončení chodníku z dotace na pravé straně
komunikace, který má město dokončit do dne 31.07.2018. V rámci těchto prací bude městu umožněno přiložení
optické sítě vč. chrániček. V rámci výkopových prací v ul. Bratří Čapků při zásahu do chodníku požadujeme položení
nové dlažby 50x50 cm nebo zámkové dlažby 10x20 cm v tl. 60 mm (v místě vjezdů 80 mm). Město se bude podílet na
nákupu nové dlažby nákupem 25 % z celkového potřebného množství - vyřizují TS a bude dodrženo vyjádření č. j.:
NMNM/15443/ 2016/ORM/MatS ze dne 06.01.2017. Výkopové práce na chodníku v ul. 1. máje budou zahájeny v době
uzavírky komunikace v koordinaci se stavbou Údržby silnic KHK „rekonstrukce vozovky a mostu“ a v koordinaci se
stavbou chodníků, VO+MR, kterou bude realizovat město a v rámci níž bude městu umožněno přiložení jejich sítí
chrániček včetně datového kabelu. V rámci výkopových prací v ul. Nábřežní bude městu umožněno přiložení sítí VO,
MR a chrániček vč. optických kabelů. O možnosti přiložení bude město informováno min. 2 dny předem a výkopové
rýhy budou zasypány až poté, co si město uloží své sítě. Město uložení provede nejpozději do 3 dnů od písemného
oznámení, nebude nijak zdržovat probíhající stavební práce. Protože je třeba výkopové práce urychleně započít je
třeba uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu do 30 dnů, aby mohlo proběhnout řádné zveřejnění záměru výpůjčky na
požadovanou dobu několika měsíců. Žadatel nepožádal město včas, protože nevěděl, že smlouvu na takto rozsáhlou
akci, která přesáhne 30 dní, není možné uzavřít bez zveřejnění záměru města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 392- 16903/18,
(uložen úkol číslo 22981).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dát do výpůjčky pozemky p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33, 41/3, 750/1, 676/1,
679, 35/1 včetně staveb chodníků v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaných v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obci Nové
Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a stavby chodníků na pozemcích p. p. č. 727/1 a
710/2 v k. ú. Krčín a p. p. č. 2052/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku Královéhradeckého kraje, v hospodaření Správy
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, zapsaných v KN na LV č. 154 pro k. ú.
Krčín a k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a
to za účelem rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích Na Strážnici, Nahořanská, Bratří Čapků, Nábřežní, Malá
Strážnice, 1. Máje, Husitská a Havlíčkova. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o výpůjčce stavby chodníku na
pozemku 727/1 v k. ú. Krčín pro uvedenou rekonstrukci na dobu do 30 dnů s ELEKTRO-COMP spol. s.r.o., se sídlem:
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 15032060 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 392 Ukládá.
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2.11 Prodloužení lhůty pro výstavbu bytových domů v Březinkách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/11 - Flash Příloha: RM 392 - 2/11 - Flash

FATO a.s., člen holdingu FATO, Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, žádá o prodloužení termínu realizace
výstavby v lokalitě Březinky do konce roku 2020. V současné době je termín dokončení realizace staveb dodatkem č.
2 prodloužen do konce roku 2018. V současné době FATO realizuje výstavbu bytových domů D2 a D3. Ještě před
jejich dokončením, které plánuje v létě 2019, chce na jaře 2019 zahájit výstavbu bytových domů C1 a C2, na které
mají pravomocné územní rozhodnutí platné do konce roku 2019. Přílohy č. RM 392 - 2/11.
K rozhodnutí:
Doporučit souhlasit s prodloužením lhůty a se zahájením výstavby BD "C" před dokončením D.
Odůvodnění:
Město má zájem na dokončení záměru zastavění lokality Březinky. V současné době je o byty v Novém Městě nad
Metují velký zájem a lze proto pokračovat v záměru.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o připraveném materiálu v této věci, který bude prezentován na dnešním semináři pro zastupitele k
územnímu plánování od 17:00 hodin. Ing. Maur se dotázal, zda bude možné žádat o garanci k navrhovaným lhůtám,
aby to v nich bylo realizováno.
K čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 392- 16904/18,
(uložen úkol číslo 22982).
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením dodatku č. 3 o prodloužení lhůty k dokončení výstavby v Březinkách a se
zahájením výstavby bytových domů C1 a C2 ještě před dokončením a zkolaudováním bytových domů D2 a D3 se společností
FATO a.s., člen holdingu FATO, Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové.
RM 392 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.12 Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru IV. část
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 2/12 - Flash Příloha: RM 392 - 2/12 - Flash

Po zaměření veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách je třeba zveřejnit záměr města směnit části pozemků p. p.
č. 1203/4, 1203/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Ve Vilách, o celkové výměře 158 m2, oddělené GP č. 214521/2018 z vlastnictví p. Ing. D. R., za část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m2, druh pozemku orná půda, v
k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města. Přílohy č. RM 392 - 2/12.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit.
Odůvodnění:
Směna je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1203/4 a 1203/5 se nachází část veřejně přístupné
účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou spojnici mezi ul.
Rezecká a Ve Vilách. Vlastník pozemků žádá o nápravu s tím, že má zájem o směnu za jiný pozemek města v lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 392 - 2/3.
K čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 392- 16905/18,
(uložen úkol číslo 22983).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m2, druh pozemku orná, v k.
ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p. p. č. 1203/4 o výměře 84 m2 a 1203/5 o výměře 74 m2, vše druh
pozemku orná půda, vše k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z majetku p. Ing. D. R.
RM 392 Ukládá.
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Rozvoj

14:00

OMM

3.1 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2018
Identifikace:
ZM 122 schválilo Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok
2018 (dále jen "program"), v rámci kterého mohli vlastníci objektů zařazených v Seznamů objektů, schváleném též ZM
122, žádat o dotaci z rozpočtu města. Informace o programu byla uveřejněna na elektronické úřední desce, webových
stránkách města, v prosincovém čísle Novoměstského zpravodaje a dále byl majitelům objektů odeslán informativní
dopis. V termínu stanoveném programem pro předkládání žádosti o dotaci (tj. ode dne 01.02.2018 do dne
09.03.2018) nebyla městu předložena žádná žádost.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předloženou informaci.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Neumannovi odpověděla vedoucí ORM na dotaz, v čem může spočívat důvod toho, proč nikdo nežádá? Ing.
Prouza požádal vedoucí ORM o zaslání kompletního seznamu objektů v MPR. Vedoucí ORM uvedla, že seznam je na
webových stránkách města, radním zašle odkaz. MST upozornil, že i u mnoha objektů v MPR není ze strany vlastníků
investováno tak, jak by bylo třeba, což může v budoucnu přinášet problémy.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 392- 16906/18,
(uložen úkol číslo 22984).
RM bere na vědomí předloženou informaci, že do Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují pro rok 2018 nebyla předložena žádná žádost. RM ukládá OMM zaslat radním odkaz na kompletní seznam
objektů, na které by bylo možno z Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad
Metují pro rok 2018 žádat a který je k dispozici na webových stránkách města Nové Město nad Metují.
RM 392 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 VŘ - Zpracování PD pro akci: „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém
Městě nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/2 - Flash Příloha: RM 392 - 3/2 - Flash

Dne 19.03.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Zpracování PD pro akci: „Stavební úpravy chodníků v
ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení
a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 392 - 3/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 12 firem. Bylo doručeno 5 omluv a podána byla pouze jedna nabídka. V rozpočtu je na zpracování PD
na stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská schváleno celkem 650 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 392- 16907/18,
(uložen úkol číslo 22985).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování PD pro akci: „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ firmě HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO:
27513351, za nabídkovou cenu 423.500 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, ve znění přílohy č.
RM 392 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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3.3 VŘ - Stavební úpravy WC v 1. NP ZŠ Malecí, ul. Školní č. p. 1000 v Novém Městě nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/3 - Flash Příloha: RM 392 - 3/3 - Flash

Dne 19.03.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Stavební úpravy WC v 1. NP ZŠ Malecí, ul. Školní č. p.
1000 v Novém Městě nad Metují". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz
příloha č. RM 392 - 3/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 9 firem. Byly doručeny 2 omluvy a podána byla pouze jedna nabídka. V rozpočtu je na realizaci této
akce schváleno 1 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 392- 16908/18,
(uložen úkol číslo 22986).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy WC v 1.NP ZŠ Malecí, ul. Školní č. p. 1000 v Novém Městě
nad Metují" firmě BROUMSTAV, společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČO: 42228433, za
nabídkovou cenu 1.087.804,61 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou BROUMSTAV, společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČO: 42228433, ve znění přílohy č. RM
392 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 VŘ - Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/4 - Flash Příloha: RM 392 - 3/4 - Flash

Dne 19.03.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v
ul. 1. máje, Nové Město nad Metují". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz
příloha č. RM 392 - 3/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 9 firem. Nedorazila žádná omluva. Byla podána pouze jedna nabídka. V rozpočtu jsou na realizaci celé
akce "stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje" schváleny 3.120 tis. Kč + původně předpokládaná dotace 3.000 tis. Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude známo cca v červnu 2018. Celková upřesněná rozpočtová částka na realizaci
celé akce - stavební úpravy chodníků vč. VO, MR a chrániček pro optiku činí cca 5 mil. Kč vč. DPH. Projekční
rozpočtová částka na veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje je 2.030 tis. Kč.
Vysoutěžená částka je tedy o 124 tis. Kč nižší. V rámci této zakázky je dále předpoklad méněprací ve výši cca 450 tis.
Kč vč. DPH (nerealizace optické sítě na levé straně ve směru k Žižkovu náměstí, sdílení výkopu s firmou ELEKTROCOMP spol. s r. o.). Zbývající část akce, tedy stavební úpravy chodníků, činí dle rozpočtu 2 704 tis. Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST apelovat na to, aby s TS byly vždy s předstihem projednány záležitosti, které se týkají VO a městského rozhlasu.
Je třeba, aby bylo vše co nejvíce kompatibilní a odpovídalo to již instalovaným zařízením, tj. aby nebyla v každé ulici
úplně jiná světla či rozhlasové tlampače. Vedoucí ORM sdělila, že pokud jsou vypisovány zakázky v této oblasti, tak je
dbáno na uvedení technických parametrů, ale nelze tam uvést konkrétní zařízení od konkrétního výrobce. S TS jsou
ale při přípravě zakázek v kontaktu.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 392- 16909/18,
(uložen úkol číslo 22987).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové
Město nad Metují" firmě ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, za nabídkovou cenu
1.905.844 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol.
s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/4, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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3.5 Oprava komunikace v ul. Johnova - vícepráce
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/5 - Flash Příloha: RM 392 - 3/5 - Flash

V roce 2017 byla vysoutěžena oprava komunikace v ul. Johnova, která byla soutěžena bez projektové dokumentace,
pouze se stručným výkazem výměr a situačním zákresem. Soutěž vyhrála firma STRABAG a.s., která na podzim
provedla na komunikaci sondy za účelem stanovení vlastností a klasifikace zeminy. Na základě těchto sond bylo
zjištěno, že není možné provést opravu komunikace podle soutěženého výkazu výměr a smlouvy o dílo. Z tohoto
důvodu předložil dodavatel městu dvě varianty řešení. Varianta 1 - mechanické řešení, max. navýšení ceny o
1.667.514 Kč vč. DPH, varianta 2 - chemické zlepšení, max. navýšení ceny o 847.776 Kč vč. DPH. Při jednáních
dodavatele s městem o řešení této vzniklé situace, která si vyvolá vícenáklady, se město přiklonilo k řešení dle
varianty č. 2.
Původní cenová nabídka dle smlouvy o dílo činí 1.986.722 Kč vč. DPH. Předpoklad navýšení dle varianty č. 2 je tedy
o 847.776 Kč vč. DPH. Konečné navýšení ceny však bude závislé na velikosti plochy, na které bude nutné provést
opatření dle varianty č. 2. O velikosti plochy a celkovém rozsahu potřebných víceprací bude rozhodnuto po
odfrézování vrchní vrstvy asfaltu. Vyčíslení konečné ceny proběhne na základě skutečnosti, která bude RM
předložena ve formě dodatku k původní SOD. ORM však již v této chvíli navrhuje schválit RO - přesun 850 tis. Kč na
položku rozpočtu „Johnova ul. - oprava“. Navýšení bude pokryto z § 3612 (org. 1651) „Zateplení BD č.p. 44-47“, na
níž byla proplacena dotace ve výši 2.668 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací opravy komunikace v ul. Johnova vč. plánovaných víceprací dle varianty č. 2 + schválit RO.
Odůvodnění:
ORM doporučuje souhlasit s realizací navržených úprav dle varianty č. 2 v rámci realizace opravy komunikace v ul.
Johnova. Pro posouzení stavu a potřeby řešení podloží komunikace dalším mechanickým nebo chemickým ošetřením
město poptalo další nezávislou firmu, která též zpracovala návrh řešení, a po provedení sond též navrhla sanace ve
formě víceprací a celkové práce (vč. víceprací) nacenila na cca 2,7 mil. Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST shrnul celý průběh procesu, který vyústil k předloženým návrhům víceprací. Po diskusi Ing. Maura, MST a ST bylo
ujednáno, že o akci bude ST informovat na semináři zastupitelů, který se uskuteční po skončení jednání RM 392.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 392- 16910/18,
(uložen úkol číslo 22988).
RM souhlasí s realizací opravy komunikace v ul. Johnova s předpokladem víceprací - chemické zlepšení podloži, s odhadem
nákladů těchto víceprací ve výši 847.776 Kč vč. DPH. RM ukládá OMM následně předložit RM ke schválení dodatek na
vzniklé vícepráce na akci "Stavební oprava části komunikace v ul. Johnova, Nové Město nad Metují" dle skutečnosti, která
bude známa po odfrézování vrchní vrstvy komunikace a po realizaci akce. RM schvaluje RO - navýšení položky „Johnova
ul. - oprava“ (§ 2212, org. 1754) o 850 tis. Kč přesunem z akce "Zateplení BD čp. 44 - 47" (§ 3612, org. 1651).
RM 392 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

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

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/6 - Flash Příloha: RM 392 - 3/6 - Flash

RM 384 ze dne 20.11.2017 schválila návrh pamětní desky legionářům u pomníku na náměstí Republiky - viz příloha č.
RM 392 - 3/6. Vzhledem k zápornému stanovisku NPÚ Josefov k instalaci pamětní desky v rámci pomníku padlým na
náměstí Republiky dle návrhu předloženého v RM 384 přijala RM 390 toto usnesení: "RM ukládá OMM zpracovat ve
spolupráci s ARCH návrh na umístění pamětní desky legionářům na území Nového Města nad Metují". Dále pak RM
389 uložila TS ve spolupráci s OMM (ARCH) zpracovat návrh na umístění výsadby stromu republiky v lokalitě náměstí
Republiky.
Návrh: V Jiráskových sadech se nachází nejstarší novoměstský památník na vznik republiky. Je ve špatném stavu a
zasloužil by si rekonstrukci. Zcela chybí nápis 28. říjen 1918, je povalený a obrostlý kořeny. Doporučujeme proto tuto
historickou památku obnovit, umístit kamenný objekt na žulový podstavec, do kterého by se umístila schránka se
seznamem novoměstských legionářů z 1. světové války. Tato nika by byla zakryta kamennou deskou s nápisem: NA
PAMĚŤ LEGIONÁŘŮ ČESKOSLOVENSKÝCH 28.X.2018. V souvislosti s odhalením rekonstruovaného památníku by
byl v Jiráskových sadech zasazen i strom na počest výročí 100 let od vzniku ČSR / mimochodem lípa zde byla
vysazena i v roce 1968.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním pamětní desky legionářům ve formě kamenného objektu na žulovém podstavci, do kterého by
se umístila schránka se seznamem novoměstských legionářů z 1. světové války, na původní místo do Jiráskových
sadů, souhlasit se zasazením stromu na počest výročí 100 let od vzniku ČSR do Jiráskových sadů.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na jednání RM byl k tomuto bodu přizván ARCH, který informoval o průběhu projednání záměru se zástupcem NPÚ a
referentkou OVRR, která má na starosti rozhodování ve věci památek. Po předchozím ústním souhlasu přišel z NPÚ
písemný požadavek na zpracování koncepce celého Jiráskova parku. Důvodem komunikace s památkáři je to, že tato
lokalita je v ochrannému pásmu MPR. Radní předložený návrh obnovy pamětního kamene schválili s tím, že tubus se
schránkou obsahující seznam novoměstských legionářů bude umístěn pod kámen do země. V rámci odstraňování
nebezpečných stromů v tomto parku v roce 2017 a dále stromů vyvrácených při větrné kalamitě v roce 2018, dojde v
rámci nařízené náhradní výsadby k zasazení 1 lípy poblíž pamětního kamene.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 392- 16911/18,
(uložen úkol číslo 22989).
RM souhlasí s obnovou pamětního kamene ke vzniku ČSR v Jiráskových sadech a s jeho posunem mimo kořenový systém
stávajícího stromu, který je v blízkosti místa, kde se tento pamětní kámen v současnosti nyní nachází. Pro uctění památky
novoměstských legionářů, RM souhlasí s umístěním schránky se seznamem novoměstských legionářů do tubusu pod tento
kámen. RM souhlasí s vysazením stromu na počest výročí 100 let od vzniku ČSR v blízkosti obnoveného pamětního
kamene, a to v rámci nařízené náhradní výsadby za nebezpečné a nemocné stromy odstraněné v roce 2017 a stromy
vyvrácené při větrné kalamitě v roce 2018.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - připojení kamerového bodu v ul. Nádražní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/7 - Flash Příloha: RM 392 - 3/7 - Flash

RM 379 usnesením č. RM 379-16283/17- schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě - kamerový bod v ul. Nádražní. Zařízení je již nyní připojeno. Pro zajištění
dodávky energie je třeba uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi
městem Nové Město nad Metují a společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha I Nové Město. Úhrada za spotřebu kamery za čtvrt roku provozu činila 340 Kč včetně DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi městem a společností Pražská
plynárenská, a.s., pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Společnost Pražská plynárenská a.s. je dodavatelem el. energie pro město Nové Město nad Metují, smlouva řeší
zahrnutí nového odběrného místa pro kamerový bod v ul. Nádražní do služeb dodávky energie pro město.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 392- 16912/18,
(uložen úkol číslo 22990).
RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi městem Nové Město nad Metují
a společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha I - Nové Město, ve znění přílohy č. RM 392 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

3.8 Příkazní smlouva zpracování žádosti o dotaci Rekonstrukce odborných učeben "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/8 - Flash Příloha: RM 392 - 3/8 - Flash

ORM provedlo poptávkové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci včetně zpracování obsáhlé povinné přílohy studie
proveditelnosti na projekt „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“, která bude předložena do 8. výzvy k
předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS POHODA IROP - Infrastruktura základních škol II, kterou dne 15.03.2018 vyhlásila Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Nejzazší termín pro předkládání žádostí je stanoven na dne 04.05.2018. Předložení žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ bylo schváleno ZM 124. Celkem byli poptáni tři uchazeči. Nabídku s
nejnižší nabídkovou cenou předložila firma GRANTIS Consulting s.r.o., sídlem Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 03477177, firma není plátcem DPH. Zpracování žádosti o dotaci je nezpůsobilým výdajem projektu, zpracování
studie proveditelnosti je způsobilým výdajem projektu. Výdaje budou hrazeny z § 3113 (org. 1740) ZŠ Malecí
rekonstrukce odborných učeben.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním zakázky na zpracování žádosti o dotaci firmě, která v rámci poptávkového řízení nabídla
nejnižší nabídkovou cenu, schválit příkazní smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 392- 16913/18,
(uložen úkol číslo 22991).
RM na základě provedeného poptávkového řízení souhlasí se zadáním zakázky na zpracování žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ firmě GRANTIS Consulting s.r.o., sídlem Bieblova 38/2, 500 03 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 47.000 Kč (dodavatel není plátcem DPH). RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou GRANTIS Consulting s.r.o., sídlem Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM
392 - 3/8, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. Na Výsluní, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/9 - Flash Příloha: RM 392 - 3/9 - Flash

Město obdrželo žádost o souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 709/1 ve vlastnictví města, k. ú. Nové Město nad Metují,
ke zřízení nového sjezdu na pozemek p. p. č. 715/20 (zahrada). Sjezd, který bude schvalovat příslušný stavební úřad,
je navržen přes stávající chodník v ul. Na Výsluní. V současnosti se jedná o schválení záměru realizovat sjezd - pro
tyto účely schválila RM usnesením č. RM 379-16278/17 dne 11.09.2017 smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti, která bude v případě schválení uzavřena mezi žadatelkou a městem, a která je v tomto
případě zpoplatněna poplatkem 1.500 Kč. Ve smlouvě je zahrnut požadavek na předložení konečné verze projektové
dokumentace, která bude řešit výškové a materiálové řešení, a ke které se bude ještě ORM a ARCH vyjadřovat. Ve
vyjádření zástupce PČR DI Náchod je požadavek na instalaci dopravního zrcadla z důvodu nepříznivých rozhledových
poměrů. To by si měla žadatelka uhradit na své náklady.
K rozhodnutí:
Schválit vybudování nového sjezdu na pozemku p. p. č. 709/1, k. ú. Nové Město nad Metují a ne/schválit umístění
dopravního zrcadla na protější straně ul. Na Výsluní.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze č. RM 392 - 3/9.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní odsouhlasili usnesení v upraveném znění v tom smyslu, že souhlas města bude vydán za předpokladu, že
instalace dopravního zrcadla a s tím spojené práce budou provedeny na náklady žadatelky.
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 392- 16914/18,
(uložen úkol číslo 22992).
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 709/1, k. ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu č.
057/2018 o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti mezi paní Mgr. B. M. a městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem
smlouvy. RM souhlasí s instalací dopravního zrcadla na protější straně ul. Na Výsluní, na pozemku města p. p. č. 709/1, k. ú.
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/9 (vyjádření PČR DI Náchod), s tím, že náklady na toto zrcadlo a jeho
umístění ponese žadatelka.
RM 392 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

3.10 Etapizace realizace akce "Terminál Rychta"
Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/10 - Flash Příloha: RM 392 - 3/10 - Flash

Identifikace:

RM 389 uložila OMM předložit RM informaci o možné etapové realizaci parkování v ul. Nerudova, a to i bez
předpokládané dotace. V příloze je situační rozdělení do etap a odhad finančních nároků jednotlivých etap realizace
akce "Terminál Rychta". Předpokladem realizace je ale nutnost získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
na zpracovávanou PD na "Terminál Rychta". Jako nultá etapa se předpokládají úpravy stávajícího stavu parkovací
plochy v ul. Nerudova a osazení parkovacího automatu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí návrh rozdělení realizace akce "Terminál Rychta" do etap, vč. odhadu finančních nákladů na
jednotlivé etapy, stanovit další postup.
Odůvodnění:
Dle posledních zjištěných informací, tak IROP v současné době neplánuje znovu výzvu na terminály, v poslední výzvě
byl převis podaných žádostí, je spousta projektů pod čarou. Na realizaci akce "Terminál Rychta" jsme nezískali
územní rozhodnutí, protože do územního řízení bylo podáno odvolání a do dnešního dne nepřišlo k tomuto odvolání
od KHK vyjádření. Ten již zaurgoval Ministerstvo zdravotnictví o jejich vyjádření, které si na podzim roku 2017 od nich
vyžádal a stále ho neobdržel.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních, po které Ing. Maur doporučil zabývat se nyní etapami č. 1, 3 a 5. ST naformuloval dovětek
usnesení: "...RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 realizaci etapy č. 1, 3 a 5." Dále se radní
shodli v tom, že je třeba oficiálně urgovat na KÚ KHK vydání rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, které se týká
celého projektu a které již několik měsíců leží na KÚ KHK.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 392- 16915/18,
(uložen úkol číslo 22993).
RM bere na vědomí návrh rozdělení realizace akce "Terminál Rychta" do etap, vč. odhadu finančních nákladů na jednotlivé
etapy ve znění přílohy č. RM 392 - 3/10. RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 realizaci etapy č. 1,
3 a 5 dle uvedené přílohy. RM ukládá PRAV ve spolupráci s OMM odeslat dopis k odvolacímu orgánu (KHK), který vyřizuje
odvolání k územnímu řízení na akci "Autobusový terminál Rychta a parkování v ulici Nerudova" z důvodu porušení lhůt
vyřízení tohoto odvolání dle správního řádu. RM ukládá OMM připravit a zaslat na příslušný odbor KÚ dopis ST s urgencí
vydaní rozhodnutí v rámci odvolacího řízení, které se týká celého projektu a které již několik měsíců leží na KÚ bez nějaké
odezvy, což ve svém důsledku blokuje jakékoliv kroky vedoucí k realizaci této zásadní investiční akce.
RM 392 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Administrace projektu Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti
ZŠ Komenského
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/11 - Flash Příloha: RM 392 - 3/11 - Flash

ORM oslovilo v poptávkovém řízení 3 firmy na zajištění administrace projektu podpořeného z IROP - Rekonstrukce
půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují. Nejnižší
nabídku podala společnost Východočeská rozvojová s.r.o. s nabídkovou cenou 114.950 Kč vč. DPH. Administrace
projektu bude zahájena po podpisu smlouvy a ukončena závěrečným vyhodnocením akce.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Administrace projektu bude složitá, jedná se o stavbu s rozpočtem více než 18 mil. Kč, stavební práce bude obtížné
koordinovat se stavbou tělocvičny, a jelikož se jedná o výměnu krovu, mohou se objevit nepředvídatelné výdaje či
komplikace. Vzhledem k překotné přípravě projektu v loňském roce (zpracování PD, žádosti o dotaci) bude
pravděpodobně třeba řešit mnoho změn s kontrolorem dotace (CRR), proto se ORM rozhodlo využít služeb externího
administrátora. Druhý projekt podpořený z IROP - půdní vestavba ZŠ Krčín bude ORM administrovat vlastními silami.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura reagovala vedoucí ORM - podala radním bližší informace o tom, proč je nutné administraci takto
zajistit a v čem budou činnosti vybraného subjektu spočívat.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 392- 16916/18,
(uložen úkol číslo 22994).
RM, na základě provedeného poptávkového řízení, souhlasí se zadáním zakázky na administraci projektu Rekonstrukce
půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují společnosti
Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 114.950 Kč vč.
DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Východočeská rozvojová s.r.o., ve
znění přílohy č. RM 392 - 3/11, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 392 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

3.12 Podnět radního - hlučnost průjezdu vozidel na Sepském mostě - informace o vyjádření ze strany ŘSD
ČR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/12 - Flash Příloha: RM 392 - 3/12 - Flash

Na jednání RM 391 dne 12.03.2018 byla sdělena informace v rámci plnění úkolu č. 22892 o podání nového podnětu
na správce komunikace I/14 ŘSD ČR správa Hradec Králové ohledně nového prověření problematiky zvyšujícího se
hluku a otřesů, které vznikají při přejezdu vozidel přes dilatační spáru Sepského mostu v návaznosti na jeho
předmostí. Dne 20.03.2018 byla městu doručena odpověď v tomto znění: „K Vaší žádosti ze dne 6.3.2018 Vám mohu
sdělit, že poslední kontrolní měření dilatačních závěrů mostu ev. č. 14-106 bylo provedeno v rámci Běžné mostní
prohlídky dne 10.3.2018 s výsledkem, že aktuální stav osazených mostních závěrů neodpovídá požadavkům platných
technických podmínek a státních norem v parametru odchylky výšky osazení. Zjištěný stav je předmětem
reklamačního řízení vůči zhotovitelské firmě. Termín odstranění závady byl stanoven na dne 15.05.2018."
K rozhodnutí:
Vzít vyjádření ze strany ŘSD HK na vědomí, uložit OMM prověřit výsledek reklamačního řízení a podat informace na
jednání RM.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o tom, jak proběhlo převzetí díla ze strany investora a jaký bude výsledek reklamačního řízení.
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 392- 16917/18,
(uložen úkol číslo 22995).
RM bere na vědomí vyjádření správce komunikace I/14, ŘSD ČR správa Hradec Králové, ohledně zahájení reklamačního
řízení v rámci opravy Sepského mostu vůči zhotovitelské firmě. RM ukládá OMM následně prověřit výsledek reklamačního
řízení a podat informace na jednání RM.
RM 392 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Žádost o povolení zřízení sjezdu a uložení přípojky vodovodu k novostavbě RD ve Spech v ul. Husí
Krk
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/13 - Flash Příloha: RM 392 - 3/13 - Flash

Město obdrželo žádost Ing. arch. K. V., která zastupuje investory Ing. P. Z. a Ing. T. Z., o souhlas vlastníka p. p. č.
555/9 a p. p. č. 564/2 v k. ú. Spy, které je ve vlastnictví města, se zřízením nového sjezdu a uložení přípojky vodovodu
v délce cca 16,2 m k budoucí novostavbě rodinného domu na p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy. Ke zřízení sjezdu se
předkládá Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která je v tomto případě
zpoplatněna poplatkem 700 Kč, a která by měla být se žadateli uzavřena. Jedná o připojení sjezdu do š. 3 m na
účelovou komunikaci. K uložení přípojky vodovodu bude odesláno samostatné vyjádření.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vybudováním sjezdu na p. p. č. 555/9, který bude připojen na účelovou komunikaci na p. p. č. 564/2 v k. ú.
Spy, schválit Smlouvu o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti, souhlasit s uložením přípojky vodovodu
pro budoucí novostavbu RD Ing. P. Z. a Ing. T. Z. do pozemku p. p. č. 555/9 a p. p. č. 564/2 v k. ú. Spy. Souhlasit s
vydáním vyjádření pro uložení přípojky vodovodu. Pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
OMP: Na pozemku p. p. č. 555/9 v k. ú. Spy je zřízeno věcné břemeno zapsané v KN pro přístup a příjezd na
pozemek p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy. Je také sjednána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
vedení elektropřípojky, a to směrem ke sloupu blíže ke komunikaci I/14. Podmínkou by mělo být uložení sítí
dostatečně hluboko nebo do chrániček pod cestou města na Husí krk, protože pozemek p. p. č. 555/9 slouží SL jako
deponie dřeva a dopravní prostředky, které tam budou zajíždět po cestě města, by mohly přípojky pod cestou porušit.
Doporučujeme dobře stavebně ošetřit. Žadatelé jsou o deponii dřeva informováni a měli by vzít těžkou nákladní
dopravu v úvahu. ARCH se stavbou rodinného domu souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 392- 16918/18,
(uložen úkol číslo 22996).
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 555/9 v k. ú. Spy a připojení na účelovou komunikaci na p. p. č. 564/2
v k. ú. Spy k budoucí novostavbě rodinného domu Ing. P. Z. a Ing. T. Z. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu
a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a investory Ing. P. Z. a Ing. T. Z., ve znění
přílohy č. RM 392 - 3/12. RM pověřuje ST podpisem smlouvy. RM souhlasí s uložením přípojky vodovodu v délce cca 16,2 m
do p. p. č. 555/9 a 564/4 v k. ú. Spy. RM souhlasí s odesláním vyjádření města pro vydání příslušného stavebního povolení
ve znění přílohy č. RM 392 - 3/13.
RM 392 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

3.14 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě
Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/14 Příloha: RM 392 - 3/14

Identifikace:

Bod předložený přímo na jednání RM 392. Město uzavřelo dne 22.02.2018 s firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32
Úpice na základě rozhodnutí RM 389 usnesení č. RM 389-16743/18 Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě v
ulici Boženy Němcové a na základě rozhodnutí RM 389 usnesení č. RM 389-16744/18 Smlouvu o právu provést
stavbu inženýrské sítě v ulici 28. října. Obě smlouvy umožňovaly firmě N_SYS s.r.o. přiložení svých chrániček v rámci
stavebních úprav chodníků v těchto ulicích. Vzhledem k tomu, že se uzavírání těchto smluv přesouvalo z RM 388,
došlo k tomu, že byly smlouvu podepsány až po smluvně stanoveném termínu na zpracování PD pro uložení optické
sítě „FTTx_NMNM_003_Bozena“, který byl stanoven na dne 16.02.2018. Od tohoto data by město mohlo uplatňovat
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Vzhledem k tomu, že na sebe zmiňované termíny nenavazují,
navrhujeme uzavření dodatků č. 1, kterými se tento termín posouvá na dne 06.04.2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové. Ne/schválit
dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. 28. října.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválení dodatků č. 1 ke smlouvám o právu provést stavbu inženýrské sítě v ulicích Boženy
Němcové a 28. října, a to z důvodů návaznosti smluvených termínů. Zástupce firmy p. Hála přislíbil podpis těchto
dodatků ke dni 03.04.2018. Smluvní pokuta tak bude firmě účtována v případě nedodržení tohoto dodatku až ode dne
06.04.2018, a to ve stejné výši, tj. 1.000 Kč za každý i započatý den zpoždění. Chráničky jsou již v obou chodnících
uloženy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM - vzhledem k posunu podpisu smlouvy je třeba provést dodatkem i posun termínu - jde o narovnání
smluvního vztahu.
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 392- 16919/18,
(uložen úkol číslo 22997).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové a schvaluje dodatek č.
1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ulici 28. října uzavírané mezi firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32
Úpice, IČO: 25254405 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/14, a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.15 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“
Zdroj. dokum.: RM 392 - 3/15 Příloha: RM 392 - 3/15

Identifikace:

Bod předložený přímo na jednání RM 392. Město obdrželo žádost od firmy STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71
České Meziříčí, o prodloužení termínu ukončení stavebních prací na chodníku „Stavební úpravy chodníku v ulici
Boženy Němcové“, který pro město realizují - viz příloha č. RM 392 - 3/15. Posun termínu žádají z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek, které jsou blíže specifikovány ve smlouvě o dílo v bodě 5/26 a které se opírají o
normativní požadavky. Dále uvádějí, že betonová zahradních obrubníků nebylo z důvodu uzavření betonáren možné,
a že zeminy byla ještě do nedávna zamrzlá, a to do hloubky 30 cm. Firmě byl již termín dokončení stavebních prací
prodloužen dodatkem č. 1, který RM schválila usnesením č. RM 386-16604/17 dne 18.12.2017. V původním návrhu
zmiňovaného dodatku č. 1 byl termín dokončení stavebních prací navržen do dne 30.04.2018, ale na základě jednání
RM 386 tento termín zkrátila do dne 31.03.2018. Nyní firma žádá o prodloužení termínu ukončení stavebních prací do
dne 30.04.2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“, který prodlužuje
termín ukončení stavebních prací do dne 30.04.2018.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

ORM - bod je předkládán na základě jednání na kontrolním dni, který se konal v den konání RM. Firma STAVIBET
s.r.o. podala žádost o posun termínu, protože původní termín byl schválen na konec března. Vzhledem ke klimatickým
podmínkám žádá firma STAVIBET s.r.o. o prodloužení termínu do dne 30.04.2018.
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 392- 16920/18,
(uložen úkol číslo 22998).
RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“ uzavíraný mezi firmou
STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922 a městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/15, který prodlužuje termín
ukončení stavebních prací do dne 30.04.2018, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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RM 392 - 26.3.2018

3.16 Podnět radního Ing. Prouzy k dopravní situaci v ul. Na Strážnici
Identifikace:
Ing. Prouza upozornil na blížící se problematickou dopravní situaci v Krčíně.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - v ul. Na Strážnici nyní pracuje firma ELEKTRO-COMP spol. s r. o., ode dne 03.04.2018 by měly platit
objízdné trasy pro linkové autobusy vedoucí právě ul. Na Strážnici a ulice se tak mnohem více zatíží. Ulicí U Letiště,
Na Kopci a Husitská projede nyní 1 autobus, v době uzavírky ul. 1. máje objízdnou trasou projede cca 59 autobusů.
Technika firmy ELEKTRO-COMP spol. s r. o. zde často brání provozu na silnici a rovněž obyvatelé ul. Na Strážnici
parkují z velké části i na této hlavní komunikaci, proto prosí o vyřešení této situace, která za pár dní může být pro
řidiče velkým problémem. MST - MP požádáme o zvýšený dohled v této lokalitě, protože firma NOVOSTAV s.r.o. tam
bude realizovat i nový chodník a i ta používá techniku, která bude provoz na uvedené silnici zatěžovat.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 392- 16921/18,
(uložen úkol číslo 22999).
RM ukládá ST zajistit zvýšený dohled MP na provoz v ul. Na Strážnici, kde probíhají stavební a rekonstrukční práce na
chodníku a kde v důsledku uzavírky silnice Spy - Krčín dojde k enormnímu nárůstu dopravy, neboť tudy povede objízdná
trasa a tím dojde i k zásadnímu navýšení průjezdu autobusů.
RM 392 Ukládá.
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Čl 4

RM 392 - 26.3.2018

Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:

(Int.: OSN/679) Zdroj. dokum.: RM 392 - 4/1 - Flash Příloha: RM 392 - 4/1 - Flash

Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Rašínova č. p. 313) organizaci
Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne
01.05.2018 do dne 30.04.2019, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní užívá výše
uvedenou bytovou jednotku a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním postižením.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o nájmu bytu jedné bytové jednotky s organizací Domov Dědina.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu jedné bytové jednotky, kdy toto není řešeno dodatkem ke stávající smlouvě, ale
vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 392- 16922/18,
(uložen úkol číslo 23000).
RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Rašínova č. p. 313) organizaci
Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne
01.05.2018 do dne 30.04.2019, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení.
RM 392 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Fotopast OSN - odcizení
(Int.: OSN/680)

Identifikace:

OSN předkládá zprávu o odcizení fotopasti Acorn Lt. 5210 (vč. příslušenství) ev. č. 5/1012, která byla umístěna v
lokalitě zvané Ždára, a to ze směru od Zákraví. Fotopast byla umístěna na základě žádosti SL z důvodu sledování
černé skládky. OSN žádá o vyřazení této fotopasti z majetku. Pořizovací cena 4.288 Kč, stáří 5 let.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí odcizení fotopasti a souhlasit s vyřazením z majetku.
Odůvodnění:
OSN předkládá informaci o odcizení fotopasti z důvodu vyřazení z majetku. Vyjádření SL: dne 07.03.2018 ve 14:40
hod. byla provedena kontrola umístění fotopasti na příjezdové cestě do městských lesů v lokalitě zvané Ždára, a to ze
směru od Zákraví. Zde bylo zjištěno její odcizení. Na stromě zůstal pouze průběžný zámek a zřetelně poškozené
místo na stromě, kde byla fotopast umístěna. Na místě byla pořízena fotodokumentace, a to jak při její instalaci, tak i
po zjištěném odcizení.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 392- 16923/18,
(uložen úkol číslo 23001).
RM bere na vědomí zprávu o odcizení fotopasti Acorn Lt. 5210 ev. č. 5210 a souhlasí s vyřazením výše uvedené fotopasti z
majetku.
RM 392 Bere na vědomí.
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4.3 Dohoda o užívání části objektu bývalých kasáren
Identifikace:

(Int.: OSN/681) Zdroj. dokum.: RM 392 - 4/3 - Flash Příloha: RM 392 - 4/3 - Flash

OSN na základě usnesení č. RM 391-16855/18 ve znění: "RM souhlasí se záměrem p. Martina Nováka na pronájem
části prostor v objektu č. p. 427, ul. Československé armády k občasnému využití pro airsoftový sport (střelby z
airsoftových zbraní). RM ukládá OSN ve spolupráci se žadatelem a PRAV připravit dokument (smlouvu, dohodu,
apod.), který bude upravovat přesné podmínky pro výše uvedené využití. Tento dokument ukládá OSN předložit RM k
odsouhlasení.", předkládá dohodu o užívání části objektu (poslední patro a část předposledního patra) č. p. 427, ul.
Československé armády, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. M. N. Výše uvedený prostor bude
užíván k provozování airsoftového sportu.
K rozhodnutí:
Schválit Dohodu o užívání části objektu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Dohoda o užívání části objektu byla konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 392- 16924/18,
(uložen úkol číslo 23002).
RM schvaluje Dohodu o užívání části objektu (poslední patro a část předposledního patra) č. p. 427, ul. Československé
armády, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. M. N., ve znění přílohy č. RM 392 - 4/3, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Návrh zpevněné komunikace u č. p. 60, Vrchoviny
Identifikace:

(Int.: OSN/682) Zdroj. dokum.: RM 392 - 4/4 - Flash Příloha: RM 392 - 4/4 - Flash

Na základě úkolu uloženého na PVO a na základě Zápisu z Osadního výboru Vrchoviny č. 1 ze dne 30.01.2018,
předkládá OSN návrh řešení zpevněné plochy (žulová dlažba do obrub) u objektu č. p. 60, Vrchoviny (objekt knihovny
+ 3x bytová jednotka). Hrubý odhad nákladů na provedení zpevněné plochy je 520 tis. Kč. Zpevněná plocha bude
sloužit k parkování 2-3 osobních automobilů a zajištění provozu objektu (přístup techniky k přečerpávací stanici
kanalizace).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí návrh zpevněné plochy, ne/souhlasit se zařazením akce do zásobníku investic města.
Odůvodnění:
Návrh konzultován s firmou Newvisit s.r.o. - zpracovatel studie veřejného prostranství ve Vrchovinách.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - návrh řešení je v souladu s OV Vrchoviny. ST - navrhované řešení zpevněné plochy má smysl. Poté radní
odsouhlasili zařazení akce do zásobníku investic města.
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 392- 16925/18,
(uložen úkol číslo 23003).
RM bere na vědomí návrh řešení zpevněné plochy (zámková dlažba do obrub) u objektu č. p. 60, Vrchoviny a souhlasí se
zařazením akce do zásobníku investic města.
RM 392 Souhlasí.
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4.5 Úprava nákladů za vytápění - č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka
(Int.: OSN/683)

Identifikace:

V roce 2017 byla prováděna akce zateplení bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka. Práce byly zahájeny na
začátku března, kdy ještě běžela topná sezóna a byly zahájeny demontáží kompletní střešní konstrukce, vč. tepelné
izolace u vchodů č. p. 44 a 45. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení spotřeb tepelné energie u bytových jednotek
umístěných v posledním patře (pí B., p. B., p. H. a pí Z., pí K., pí Š.). Vzhledem k tomu, že ke zvýšení spotřeb došlo z
důvodů, které nájemníci bytů nemohli ovlivnit, navrhuje OSN kompenzaci ve výši 16 % z celkové spotřeby. Výše
kompenzace byla vypočítána v závislosti na počtu měsíců topné sezóny a intenzitě vytápění (jedná se o odborný
odhad - výpočet není založen na přesných číselných údajích). Tepelná energie zahrnutá do kompenzace tak bude
nákladem města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s kompenzací nákladů na spotřebu tepelné energie.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ke zvýšení spotřeb tepelné energie došlo z důvodů, které nájemníci nemohli ovlivnit, je dle
názoru OSN na místě provést kompenzaci. Kompenzace není založena na základě žádné vyhlášky, zákona, nebo
nařízení, jedná se o vstřícný a logický krok pronajímatele.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 392- 16926/18,
(uložen úkol číslo 23004).
RM souhlasí s kompenzací nákladů na spotřebu tepelné energie ve výši 16 % z celkové spotřeby za rok 2017 u bytových
jednotek umístěných v posledním patře bytového domu č. p. 44 a č. p. 45, v závislosti na provádění investiční akce zateplení
bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka.
RM 392 Souhlasí.
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Školství, kultura a sport

15:40

OSKS

5.1 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Zdroj. dokum.: RM 392 - 5/1

Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
Odůvodnění:

Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
OŠKS vyzdvihl, že MMUZ a MKN byly jedinými organizacemi, které včas vyplnily dotazníky týkající se GDPR.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 392- 16927/18
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu č. RM 392 - 5/1.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 392 - 5/2

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur doporučil vedoucímu OŠKS jinou formu psaného odůvodnění odměn, většina uvedeného patří dle jeho
názoru do standardní náplně práce a do povinností daného pracovníka. TAJ - záležitost bude řešena prostřednictvím
PVO, a to přípravou návrhu nových kritérií hodnocení, která by měla obsahovat konkrétní cíle, při jejichž dosažení by
pak mohla být odměna udělena a vymezovalo by to lépe i její případnou výši. Zpracovaný návrh bude pak rozeslán
radním k případným připomínkám. Vše by mělo být zpracováno, projednáno a schváleno tak, aby nová kritéria či
pravidla platila ode dne 01.01.2019.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 392- 16928/18
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 392 - 5/2.
RM 392 Schvaluje.
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5.3 Informace o kritériích pro přijímání dětí do mateřských škol
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 5/3 - Flash Příloha: RM 392 - 5/3 - Flash

Ředitelky mateřských škol informují RM o kritériích pro přijímání dětí do mateřských škol.
1/ "MŠ Rašínova": Ve školním roce 2018/2019 budou děti přijímány podle těchto kritérií: 1. děti, které před začátkem
školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od
nejstarších po nejmladší), 2. děti se speciálními vzdělávacími potřebami (zrakové postižení), 3. děti s trvalým pobytem
v Novém Městě nad Metují (podle věku od nejstaršího po nejmladší), 4. děti s trvalým pobytem mimo Nové Město nad
Metují (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
2/ "MŠ Na Františku": Ve školním roce 2018/2019 budou děti přijímány podle těchto kritérií: 1. děti, které před
začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku a s trvalým pobytem v příslušném školském
obvodu, 2. děti s trvalým pobytem v Novém Městě nad Metují (podle věku od nejstaršího po nejmladší), 3. děti s
trvalým pobytem mimo Nové Město nad Metují (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
3/ "ZŠ a MŠ Krčín": Ve školním roce 2018/2019 budou děti přijímány podle těchto kritérií: 1. děti, které před začátkem
školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od
nejstarších po nejmladší), 2. děti s trvalým pobytem v Novém Městě nad Metují (podle věku od nejstaršího po
nejmladší), 3. děti s trvalým pobytem mimo Nové Město nad Metují (podle věku od nejstaršího po nejmladší).
K rozhodnutí:
Seznámit se s kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 392- 16929/18
RM se seznámila s kritérii pro přijímání dětí mateřských škol v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, v
Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a v Základní škole a Mateřské škole Krčín a bere tato kritéria na
vědomí.
RM 392 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Informace o kritériích pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 5/4 - Flash Příloha: RM 392 - 5/4 - Flash

Ředitelé základních škol informují RM o kritériích pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.
1/ "ZŠ Komenského": Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým maximálním počtem 50
žáků. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu "ZŠ Komenského". Pokud
nebudou třídy naplněny dětmi z tohoto obvodu, budou přijímány další děti podle těchto kritérií: 1. sourozenec ve
škole, 2. losování.
2/ "ZŠ Malecí": Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.
Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu "ZŠ Malecí". Pokud nebudou třídy
naplněny dětmi z tohoto obvodu, budou přijímány další děti podle těchto kritérií: 1. sourozenec ve škole, 2. losování.
3/ "ZŠ a MŠ Krčín": Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena 1 první třída s maximálním počtem 30 žáků na třídu.
Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu "ZŠ a MŠ Krčín". Pokud nebude třída
naplněna dětmi z tohoto obvodu, budou přijímány další děti podle těchto kritérií: 1. sourozenec ve škole, 2. losování.
K rozhodnutí:
Seznámit se s kritérii pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 392- 16930/18
RM se seznámila s kritérii pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského
15, okres Náchod, v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a v Základní škole a Mateřské škole
Krčín a bere tato kritéria na vědomí.
RM 392 Bere na vědomí.
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5.5 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 392 - 5/5 - Flash Příloha: RM 392 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Vedení "ZŠ Malecí" žádá v souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" o
souhlas s podáním žádosti o grant na realizaci projektu s názvem "Fotodílny 2018". Škola bude žádat o grant ve výši
35 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Rozvoj podmínek vzdělávání".
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 392- 16931/18
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod o grant na realizaci
projektu s názvem "Fotodílny 2018" z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Rozvoj podmínek pro
vzdělávání".
RM 392 Souhlasí.
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Finance

16:00

OF

6.1 Žádost NONA 92, o.p.s., o písemné vyjádření podpory o navýšení počtu personálu v přímé péči
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 6/1 - Flash Příloha: RM 392 - 6/1 - Flash

Žádost NONA 92, o.p.s., o písemné vyjádření podpory o navýšení počtu personálu v přímé péči - podrobnosti viz
příloha č. RM 392 - 6/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost NONA 92, o.p.s., příp. ne/souhlasit s navýšením počtu personálu v přímé péči.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Město poskytuje společnosti NONA 92, o.p.s. Nové Město nad Metují každoročně dotaci ve výši 675
tis. Kč. Část této dotace město obdrží zpět ve formě nájemného (350 tis. Kč). O dotaci v této výši rozhoduje ZM. V
případě, že navýšení částky bude požadováno již v letošním roce, by bylo nutné provést rozpočtové opatření.
Stanovisko OŠKS: Vzhledem k výši dotace, kterou poskytuje město Nové Město nad Metují v porovnání s okolními
městy, doporučujeme tuto výši ani v roce 2019 nezvyšovat.
Stanovisko OSV: Viz příloha č. RM 392 - 6/1.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF radním konkretizoval žádost NONA 92, o.p.s. - chtějí doporučení města pro navýšení o 2 zaměstnance a
do budoucna by zažádali také o vyšší příspěvek na zajištění služby. Usnesení s dovětkem bylo radními odsouhlaseno.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 392- 16932/18,
(uložen úkol číslo 23005).
RM bere na vědomí žádost ve znění přílohy č. RM 392 - 6/1 a vyjadřuje podporu společnosti NONA 92, o.p.s. v žádosti o
navýšení personálu o dva pracovníky přímé péče v rámci pravidelné aktualizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého
kraje.
RM 392 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení účtů u Komerční banky, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 6/2 - Flash Příloha: RM 392 - 6/2 - Flash

OF předkládá ke schválení Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu a dalších účtů s Komerční
bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1. Na základě 4 dodatků se prodlužuje o 1 rok snížení cen za
bankovní položky a na základě 2 dodatků se snižují poplatky za vedení účtů a zasílání výpisů.
K rozhodnutí:
Schválit dodatky smluv.
Odůvodnění:
OF: Vzhledem k tomu, že KB může vygenerovat dodatky smluv s datem jejich uzavření, tedy v den konání RM, jsou
jako vzor členům RM předloženy 2 vzorové smlouvy z r. 2017. Dodatky na rok 2018 byly předloženy na jednání RM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz MST, zda PO budou mít stejné smluvní podmínky. Vedoucí OF přislíbil MST zjistit odpověď.
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 392- 16933/18,
(uložen úkol číslo 23006).
RM schvaluje dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů, které má město uzavřeny s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, a to Individuální ceny za položky - Dodatek pro účet č. 19927551/0100, Dodatek pro účet č. 107-927551/0100, Dodatek pro účet č. 6015-927551/0100 a Dodatek pro účet č. 357646250297/0100 a dále dodatky ke snížení poplatků - Dodatek pro účet č. 19-927551/0100 a Dodatek pro účty č. 357646250297/0100, č. 107-927551/0100 a č. 6015-927551/0100, ve znění příloh č. RM 392 - 6/2, a pověřuje ST jejich
podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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6.3 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 6/3 - Flash Příloha: RM 392 - 6/3 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 392 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 392- 16934/18,
(uložen úkol číslo 23007).
RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města, Domu zdraví - bazén, sauna, areálu Pavlátova
louka, ZŠ a MŠ Krčín, ZŠ Školní 1000, MSSS Oáza, Městské knihovny a DDM Stonožka ve znění přílohy č. RM 392 - 6/3.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 30.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 392 - 6/4 - Flash Příloha: RM 392 - 6/4 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady v 1. čtvrtletí 2018 ve znění přílohy č. RM 392 6/4.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. RM 136-5046/08 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 392- 16935/18,
(uložen úkol číslo 23008).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I. čtvrtletí 2018 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 392 - 6/4.
RM 392 Souhlasí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 15.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 6/5 - Flash Příloha: RM 392 - 6/5 - Flash

Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce České republiky se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7, (dále jen "ÚP") dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-8/2018 a NAA-V-9/2018 - viz příloha č. RM 392 - 6/5. Jedná se o vytvoření 2 pracovních míst pro
údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.04.2018 do dne 31.03.2019 a vytvoření 1 pracovního místa pro
obsluhu parkoviště a veřejného WC ode dne 01.05.2018 do dne 30.09.2018. Uchazeči budou vybíráni z uchazečů o
zaměstnání na ÚP. Mzdové náklady do výše 15.000 Kč za měsíc za jednoho zaměstnance - dělníka pro údržbu
města, péče o veřejnou zeleň a mzdové náklady do výše 14.063 Kč za měsíc za jednoho zaměstnance - obsluha
parkoviště a veřejného WC budou hrazeny ÚP. Tato částka nepokryje zcela mzdové náklady v roce 2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státní rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 392- 16936/18,
(uložen úkol číslo 23009).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V8/2018 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, (dále jen „ÚP“) předmět
dohody/druh práce: 2x dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.04.2018 do dne 31.03.2019 a
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-9/2018
uzavřenou s ÚP, předmět dohody/druh práce: 1x obsluha parkoviště a veřejného WC ode dne 01.05.2018 do dne
30.09.2018, ve znění přílohy č. RM 392 - 6/5, a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

6.6 Smlouva o podmínkách odběru PHM
Zdroj. dokum.: RM 392 - 6/6 Příloha: RM 392 - 6/6

Identifikace:

Bod předložený přímo na jednání RM 392. Město Nové Město nad Metují mělo uzavřenu smlouvu se společností
Orlobus a.s., se sídlem Náchodská 485, Nové Město nad Metují (a následně pak se společností ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a.s, se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim) na odběr PHM v provozovně společnosti v Novém Městě nad
Metují. Odběr probíhal prostřednictvím magnetických karet a měsíční fakturací s poskytnutím slevy za odběr. Čerpání
PHM využívají TS. Vzhledem k tomu, že provozovnu a prodej PHM v současnosti zajišťuje společnost Arriva Services
a.s., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, která není nástupnickou organizací, je třeba odběr PHM znovu smluvně ošetřit.
Předkládaná smlouva řeší bezhotovostní odběr a následnou fakturaci za aktuální stojanové ceny.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o podmínkách odběru pohonných hmot a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Smlouva byla konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 392- 16937/18,
(uložen úkol číslo 23010).
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách odběru pohonných hmot mezi městem Nové Město nad Metují a společností Arriva
Services a.s., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, ve znění přílohy č. RM 392 - 6/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 392 - 26.3.2018

Různé

13:30

7.1 Výroční zpráva 2017 Centra prevence Mandl - na jednání RM je pozvána vedoucí Mgr. Kulichová
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/1 - předáno v tištěné podobě Příloha: RM 392 - 7/1 - předáno v tištěné
podobě

Na základě požadavku ST je na jednání RM pozvána vedoucí Centra prevence Mandl paní Mgr. Lenka Kulichová a
vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí paní Dagmar Dvořáčková, aby seznámily radní s jejich aktuální
činností a problematikou. Mgr. Kulichová předkládá RM na vědomí Výroční zprávu Centra prevence Mandl za rok
2017 a informační brožurku Centra prevence Mandl - viz příloha č. RM 392 - 7/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Výroční zprávu Centra prevence Mandl za rok 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST požádal vedoucí Centra prevence Mandl o krátkou prezentaci o tom, co je nového. MST úvodem popsal svoje
pozitivní pocity a dojmy při vstupu do prostor Centra prevence Mandl. Mgr. Kulichová - pracujeme už s dospělou
klientelou, změna je to dost podstatná. Dříve za námi klienti docházeli, teď k nám přicházejí od jiných institucí. Klient,
který řeší bydlení, zdravotní stav, práci apod. Spolupracujeme s policií státní i městskou, se školami, s úřadem práce,
s lékaři, psychiatrií a s těmi všemi se díváme na situaci daného klienta a snažíme se mu pomoci a najít řešení. Cílem
je to, aby klient Centrum prevence Mandl nepotřeboval - trávíme s ním hodiny a hodiny a doprovázíme ho několik
měsíců, jeho situace je dlouhodobějšího charakteru. Nejčastějšími tématy jsou rodinné kompetence, maminky před
rozvodem, po rozvodu, tatínkové nezvládající otcovskou roli, domácí násilí a pak klienti, kteří se potřebují pouze
zorientovat ve svém životě. Věková hranice 15 - 65 let. Stává se nám, že klienti z NZDM přešli do současné služby.
ST - poprosil o shrnutí financování. Mgr. Kulichová - navýšení mezd a s tím související problém, finanční rozdíl
dofinancovává KHK, co bude po červnu, to nikdo neví, s penězi z EU je to vždy do budoucna nejisté. Se změnou
služby nám klesly náklady. Nejvyšší částku tvoří mzdy. Pro svou práci potřebujeme pouze lidi a prostory, jinak nic víc.
Nepotřebný majetek dali jiným organizacím.
Ing. Maur - jak si myslíte, že je Vaše služba pro lidi známá - povědomí občanů. Mgr. Kulichová - propagace se
změnila - vydávání každý měsíc článek do NZ, spousty setkání tváří v tvář s institucemi, návštěvy lékařů apod.
každého klienta přijmeme a snažíme se ho pomoci nebo nasměrovat na organizaci, které se jeho problém týká.
Ing. Maur - máte pocit, že některé problémy se podařilo podchytit dobře a které naopak?
Mgr. Kulichová - v Novém Městě nad Metují chybí "krizový byt", kterou by sloužil klientům v akutních situacích. Radní
se shodli na tom, že by se pro tuto potřebu uvolnil jeden městský byt a již se nenabízel v Bytové komisi.
Ing. Maur - třetí dotaz - může se na pracovníky Centra prevence Mandl obrátit i klient pod věkovou hranici 15 let? Mgr.
Kulichová - zmíní podnět na Žákovském parlamentu, že to možné je.
Mgr. Černý - kvituje a děkuje za práci Centra prevence Mandl.
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 392- 16938/18
RM vzala na vědomí Výroční zprávu 2017 Centra prevence Mandl ve znění přílohy č. RM 392 - 7/1.
RM 392 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/2 - Flash Příloha: RM 392 - 7/2 - Flash

RM svým usnesením č. RM 309-13112/14 ze dne 08.12.2014 jmenovala pana Ing. Vratislava Frödeho do funkce
kontrolora - interního auditora. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne
27.04.2016 týkajícího se obecného nařízení o ochraně osobních údajů je RM navrhováno, aby RM jmenovala pana
Ing. Vratislava Frödeho zároveň pověřencem pro ochranu osobních údajů pro orgán veřejné moci město Nové Město
nad Metují.
K rozhodnutí:
Jmenovat pana Ing. Vratislava Frödeho pověřencem města Nové Město nad Metují pro ochranu osobních údajů a
pověřit ST podpisem Dodatku č. 1.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 392- 16939/18
RM schvaluje dodatek ke jmenování Ing. Vratislava Frödeho, a to rozšíření o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 392 - 7/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 392 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

7.3 Akce na Husově náměstí - Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/3 - Flash Příloha: RM 392 - 7/3 - Flash

BEEWAY s.r.o., Perlitová 31, Praha 4, IČO: 24844551, žádá RM o zábor plochy cca 25 m2 a povolení charitativní
akce „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“. Jedná se o Zdravotně preventivní
akci spojenou s pojízdnou pobočkou Oborové zdravotní pojišťovny, kde si klienti mohou nechat změřit tlak, tuk,
znaménka apod. (vždy v daném městě máme jiný program). Cílem je pomoci našim klientům s případnými problémy
přímo v místě bydliště, aby nemuseli jezdit na pobočku do krajského města. A podpořit a představit charitativní akci
„Každý krok pomáhá“, kdy rozdáváme krokoměry a na konci měsíce dáme finanční částku vítěznému ústavu v daném
regionu. Celá akce je zdarma a nebude zde vybíráno vstupné. Nejedná se o náborovou akci. Akce se uskuteční v
pondělí dne 28.05.2018 od 8:00 do 13:00 hodin na Husově náměstí před „vlaštovkami“. Kompletní žádost je v příloze
č. RM 392 - 7/3.
K rozhodnutí:
Schválit charitativní akci „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“ na Husově
náměstí v pondělí dne 28.05.2018 od 8:00 do 13:00 hodin na Husově náměstí.
Odůvodnění:
OF: Dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích se poplatek neplatí "z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely". Vzhledem k tomu, že pořádané akce bude bez
výtěžku, ale její účel je charitativní, doporučuji postupovat v souladu s uvedeným článkem a akci od poplatku
osvobodit. ODSH: bez výhrad, resp. při zajištění součinnosti s MP, zvláštní užívání PK není potřeba. Ostatní odborné
útvary (TS, OMM, OŠKS, OS, MP) s pořádáním akce souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 392- 16940/18,
(uložen úkol číslo 23011).
RM schvaluje charitativní akci „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“ na Husově
náměstí v pondělí dne 28.05.2018 od 8:00 - 13:00 hodin a souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto
akci. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila
RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Pořadatelem akce je BEEWAY s.r.o.,
Perlitová 31, Praha 4, IČO: 24844551, pí Petra Janoušková, jednatel.
RM 392 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., zmocnění ST ke
hlasování na VH VaK N
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/4 - Flash Příloha: RM 392 - 7/4 - Flash

RM je předložena pozvánka s programem jednání řádné Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a. s., která se uskuteční dne 17.05.2018, ve znění přílohy č. RM 392 - 7/4. Za akcionáře, město Nové Město nad
Metují se VH zúčastní ST, p. Petr Hable, který k platnému hlasování potřebuje zmocnění ZM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o programu VH společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., a doporučit ZM zmocnit
ST ke hlasování na této VH.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur + Ing. Neumann požádali MST o zjištění odpovědi na dotaz ohledně dividend.
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 392- 16941/18,
(uložen úkol číslo 23012).
RM bere na vědomí program Valné hromady Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve znění přílohy č. RM 392 - 7/4. RM
doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným hlasováním ve všech bodech
programu řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za město Nové Město nad Metují.
RM 392 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

7.5 Veřejná zakázka na rámcovou smlouvu na dodávku kancelářských, čistících a hygienických potřeb
Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/5 - Flash Příloha: RM 392 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Jedná se o ZMR, která byla realizována městem jako centrálním zadavatelem i pro PO a MK.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Hodnocení nabídek proběhlo na základě posouzení 2 kritérií 1. kritérium cena váha 80 %, 2. kritérium kvalita
předložených vzorků váha 20 %.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 392- 16942/18,
(uložen úkol číslo 23013).
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti Interpap office s.r.o.,
se sídlem Na Hrázi 110/15, 405 02 Děčín, IČO: 27263517 a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 392 7/5.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 ZM 125 (23) - program
Identifikace:
Dne 19.04.2018 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 23. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 392- 16943/18,
(uložen úkol číslo 23014).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 125 (23): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Veřejná zakázka komunální vozidlo
Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/7 - Flash Příloha: RM 392 - 7/7 - Flash

Identifikace:

Zakázka malého rozsahu - pořízení komunálního vozidla - hákový nosič kontejnerů + 2 ks kontejnerů pro TS.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
OF: V rozpočtu je zahrnuta částka 2 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 392- 16944/18,
(uložen úkol číslo 23015).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Nákup komunálního vozidla nabídku
firmy SIMED, s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 64827496, za nabídkovou cenu 1.770.000 Kč bez
DPH, DPH ve výši 371.700 Kč, celková cena vč. DPH 2.141.700 Kč, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM
392 - 7/7. V případě neplnění uchazečem na prvním místě bude osloven uchazeč, který byl vyhodnocen jako druhý v pořadí,
a to nabídka společnosti FaRENE s.r.o., se sídlem Bří Štefanů 886, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15061931, za nabídkovou
cenu 1.790.000 Kč bez DPH, DPH ve výši 375.900 Kč, celková cena vč. DPH 2.165.900 Kč vč. DPH.
RM 392 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.3.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

7.8 Rezignace jedné členky a návrh na jmenování nového člena Komise pro cestovní ruch
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/8 - Flash Příloha: RM 392 - 7/8 - Flash

Ke dni 31.03.2018 odchází do důchodu vedoucí Informačního centra Městského muzea Nové Město nad Metují (dále
jen "IC MMUZ") paní Petra Kuřátková, z tohoto důvodu rezignuje k datu 29.03.2018 na své členství v Komisi pro
cestovní ruch - viz příloha č. RM 392 - 7/8. Za MMUZ je potřeba jmenovat nového člena Komise pro cestovní ruch, a
to pana Mgr. Jiřího Švandu, referenta IC MMUZ.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí rezignaci jedné členky Komise pro cestovní ruch a jmenovat nového člena Komise pro cestovní ruch.
Odůvodnění:
Jmenovaný, pan Mgr. Jiří Švanda, s návrhem souhlasí.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 392- 16945/18,
(uložen úkol číslo 23016).
RM bere na vědomí rezignaci pí Petry Kuřátkové na členství v Komisi pro cestovní ruch. RM děkuje pí Petře Kuřátkové za její
dosavadní práci v Komisi pro cestovní ruch. RM jmenuje pana Mgr. Jiřího Švandu novým členem Komise pro cestovní ruch a
ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST.
RM 392 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Rezignace jedné členky a návrh na jmenování nového člena Redakční rady Novoměstského zpravodaje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 392 - 7/9 - Flash Příloha: RM 392 - 7/9 - Flash

Paní Ilona Holancová rezignuje na své členství v Redakční radě Novoměstského zpravodaje z důvodu změny
pracovního poměru a zvýšené časové zátěži - viz příloha č. RM 392 - 7/9. Vzhledem k rezignaci paní Ilony Holancové
na členství v Redakční radě Novoměstského zpravodaje je navrženo Městským klubem v Novém Městě nad Metují
(dále jen "MK") jmenovat na její místo pana Bc. Zdeňka Krákoru, ředitele MK.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí rezignaci jedné členky Redakční rady Novoměstského zpravodaje a jmenovat nového člena Redakční
rady Novoměstského zpravodaje.
Odůvodnění:
Jmenovaný, pan Bc. Zdeněk Krákora, s návrhem souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 392- 16946/18
RM bere na vědomí rezignaci pí Ilony Holancové na členství v Redakční radě Novoměstského zpravodaje. RM děkuje pí
Iloně Holancové za její dosavadní práci v Redakční radě Novoměstského zpravodaje. RM jmenuje pana Bc. Zdeňka Krákoru
novým členem Redakční rady Novoměstského zpravodaje a ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu
podepsaného ST.
RM 392 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 392 - 26.3.2018

7.10 Podání žádosti o dotaci na projekt Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí v Krčíně“
Identifikace:
OŽP ve spolupráci s ORM předkládá ke schválení RM podání žádosti o dotaci na projekt Ošetření památných stromů
„Lipové stromořadí v Krčíně“. Žádost bude podána do výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o
krajinu pro rok 2018, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).
Předpokládané náklady projektu činí 95 tis. Kč vč. DPH, výše dotace je až 100% z uznatelných nákladů. Žádosti se
podávají do 9. dubna 2018. Finance na realizaci projektu jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2018 (§ 3745,
položka Ošetření památných stromů).
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 392- 16947/18,
(uložen úkol číslo 23017).
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí v Krčíně“ do výzvy
Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2018, Podprogram pro zlepšování dochovaného
přírodního a krajinného prostředí (PPK B).
RM 392 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 392:

26.3.2018 16:30:00

Příští porada bude: RM 393, 9.4.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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