Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 331 (ve volebním období 25. zasedání) ze dne: 12.10.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 331 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Dagmar Rudolfová
2
Miloslav Vondřejc

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:45
místostarosta (Město)
13:00
16:45
radní (Rada města)
13:00
16:45
radní (Rada města)
13:07
16:45
radní (Rada města)
13:06
16:45
radní (Rada města)
13:00
16:45
radní (Rada města)
13:00
16:45
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:43
16:45
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:45
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:07
13:43
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:49
16:25
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:49
13:57
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:00
16:11
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:00
16:22
města)

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Částečná

ředitelka DDM Stonožka
ředitel ZUŠ B. Smetany

Částečná
Částečná

13:07
13:07

13:43
13:30

Částečná
Částečná
Částečná

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 331 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 331 (ve volebním období 25. zasedání) ze dne: 12.10.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
14:00
14:30
16:00
13:05
16:30
16:35

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 331 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat
Hosté:
1
Mgr. Dagmar Rudolfová
2
Miloslav Vondřejc

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:45
místostarosta (Město)
13:00
16:45
radní (Rada města)
13:00
16:45
radní (Rada města)
13:07
16:45
radní (Rada města)
13:06
16:45
radní (Rada města)
13:00
16:45
radní (Rada města)
13:00
16:45
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:43
16:45
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:45
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:07
13:43
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:49
16:25
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:49
13:57
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:00
16:11
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:00
16:22
města)
ředitelka DDM Stonožka
ředitel ZUŠ B. Smetany

13:07
13:07

13:43
13:30

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

Částečná

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 331 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 330) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 330 ze dne 29.9.2015 :

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

STIS
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Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 313- 13211/15

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

19 436
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k zastavění a pozemku p. p.
č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu parcelace, doplněného tak,
že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 331 schválen nový termín: 21.12.2015 (Vzhledem k nesouhlasu pí G. P., je
třeba připravit podklady pro zadání projektové dokumentace ve větším rozsahu než bylo původně určeno.)
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13410/15

Odpovídá (Garant) : MST

19 709
Věc:

Termín: 30.9.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 30.9.2015

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

37. Setkání Nových Měst v Neustadt am Rübenberge

Usneseni:: RM souhlasí s výjezdem zástupců města Nové Město nad Metují ve složení: Ing. Michal Beseda, MBA, Mgr. Václav
Böhm + 2 osoby (pozn.: jména zbývajících 2 osob budou známa později) na zahraniční služební cestu do Neustadt am
Rübenberge ve dnech 11. - 13.09.2015 za účelem reprezentace města Nové Město nad Metují a podpory cestovního
ruchu v našem městě. RM souhlasí s poskytnutím finančního daru pořadatelskému městu ve výši 100 EUR (částka
bude hrazena z položky na partnerskou spolupráci § 3399). RM ukládá MST předat zprávu ze služební cesty do
programu jednání RM.
Plnění:
Zpráva zaslána radním prostřednictvím e-mailu s tím, že je zároveň předkládána Partnerskému výboru.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13536/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 861
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Smlouva o nájmu nemovitosti - pozemku u kostela na Komenského ulici

Usneseni:: RM ukládá OMM pozvat jménem ST představitele řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří v Brně na jednání RM za
účelem seznámení vedení města s aktuálními záměry vlastníků s areálem kláštera.
Plnění:
Představitele řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří se doposud nedostavili. Byly jim zaslány termíny konání RM, na
kterou byli pozváni, doposud však žádný termín nepotvrdili a ani nenavrhli. Navrhujeme ponechat ve sledování. RM
331 schválen nový termín: 21.12.2015 (Návštěva s představiteli řádu se neuskutečnila - čeká se na termín, který sami
navrhnou.)
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 322- 13612/15
19 944
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

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

Příloha k plnění splatného úkolu č. 19639 ze dne 02.03.2015 (viz RM 292-12394/14) - PNT s. r. o. - koncepce bud

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí znění přílohy č. RM 322 - 1/2 doplněnou Koncepci fungování společnosti PNT s. r. o.
RM ukládá ST připravit ve spolupráci s jednatelkou PNT s.r.o. možné alternativy dalšího postupu společnosti v
návaznosti na aktuální situaci na trhu s vytápěním, a to včetně opatření, která by mělo město jako vlastník společnosti
přijmout.
Plnění:
Splněno - a včetně příslušné přílohy bude zařazeno jako samostatný bod v rámci Kontroly úkolů.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.10.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 047
Věc:

Termín: 30.9.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 324- 13708/15

, výchozí: 30.9.2015

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

Stanovisko TS k zápisu z jednání "Dětského parlamentu" (plnění úkolu z PVO 207 – 11367/15) - na 14:00 hodin

Usneseni:: RM bere na vědomí stanovisko vedoucího TS k zápisu z jednání "Dětského parlamentu" ve věci prověření stavu
dětských hřišť v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 324 - 1/1, a souhlasí s navrženým postupem a
opatřeními.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 061
Věc:

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 324- 13722/15

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

Obec Nahořany - účelová dotace městu - autobusová zastávka Na Strážnici

Usneseni:: RM ukládá OMM smluvně zajistit částečné umístění stavby autobusové zastávce v Krčíně - Na Strážnici na
soukromém pozemku p. p. č. 666/1 v k. ú. Krčín. Dále RM ukládá OMM zahájit kroky k zajištění územního souhlasu
této autobusové zastávky. RM ukládá OMM zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016 a dále ukládá
OMM ve spolupráci s OF podat po schválení rozpočtu na rok 2016 žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
RM ukládá předložit celou záležitost ke schválení v ZM, které se koná dne 10.09.2015.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Nová investiční položka Autobusový přístřešek na zastávce Kčín - Na Strážnici
byla v rozpočtu města 2015 schválena. Paní Ing. arch. D. se však rozhodla, že pozemek chce městu prodat (cena nám
není známa, bude se projednávat), proto byly zahájeny kroky vedoucí ke koupi potřebného pozemku. Realizaci může
být zahájena až bude pozemek ve vlastnictví města. Po majetkovém vypořádání bude pokračováno v dalších krocích
vedoucích k realizaci. RM 331 schválen nový termín: 21.12.2015 (Viz "Hlášení o plnění úkolu".)
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 093
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 325- 13771/15

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

Cyklostezky a trasy v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM ukládá OMM zahájit výběrové řízení na zpracovatele PD na cyklostezku v ul. K Sirkárně, Popluží - ul.
Elektrárenská, cyklotrasa v ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolovna - Peklo. RM ukládá OMM výsledky
výběrového řízení předložit ke schválení do RM a následně do ZM konaného dne 10.09.2015, a to vč. návrhu na
rozšíření položky rozpočtu "Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD" a na rozpočtovou úpravu v souladu s výsledky
výběrového řízení.
Plnění:
Výběrové řízení bylo zopakováno, výsledky budou předloženy do RM 331. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : MST

20 126
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

RM 326- 13805/15

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

Nový přístřešek pro turisty a autobusovou zastávku Ve Vilách

Usneseni:: RM vyslovuje poděkování vedoucímu SL za realizaci výstavby nového přístřešku pro turisty a autobusovou zastávku
Ve Vilách a ukládá OSÚ zajistit informaci pro veřejnost v Novoměstském zpravodaji.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 328- 13885/15
20 188
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Prodej pronajatého pozemku v ul. U Lípy - žádost

Usneseni:: RM projednala žádost manželů H. a ukládá OMM svolat se žadateli schůzku za účasti ST.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
14.10.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 14.10.2015

RM 328- 13886/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 189
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Prodej pozemků města - zahrádky nad nemocnicí

Usneseni:: RM ukládá OMM připravit do RM 330 podané nabídky, které byly ke zveřejněnému záměru předloženy v obálkách tak,
aby mohly být postoupeny k rozhodnutí v ZM 110 dne 05.11.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13903/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 202
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Žádost o souhlas se záborem na Husově náměstí

Usneseni:: RM souhlasí se záborem veřejného prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace objektu č. p.1240 Nové Město nad Metují, Husovo náměstí č. p. 1240, st. p. č. 48/1, s tím, že termín záboru bude posunut na termín ode
dne 14.09.2015 - 12.10.2015 a za podmínek, že žadatel požaduje zdokumentování současného stavu pochůzného
chodníku před realizací záboru. Po realizaci akce ho žadatel předá protokolárně městu v původním stavu. Dále město
požaduje, aby na tento pochůzný chodník, který je dlážděn z odseků, nevjížděla technika těžší víc jak 10 t, aby
nedocházelo k pohybu předních kol do stran a na místě, čímž by hrozilo poškození odseků a jejich uvolňování. Dále
město požaduje omezit vjezd nákladních automobilů na Husovo náměstí (po komunikacích z žulových kostek) v max.
počtu 10 aut/den, s max. celkovou hmotností do 20 t. Souhlas RM je dále podmíněn tím, že práce nebudou probíhat ve
státní svátek.
Plnění:
Na tento úkol navazuje nová žádost o souhlas se záborem a to do dne 30.09.2016,. Tato opravená žádost byla
projednávána v RM 330, na které bylo přijato toto usnesení: RM souhlasí se změnou termínu záboru veřejného
prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace objektu č. p. 1240", a to pouze do dne 31.10.2015. RM
ukládá OMM prověřit ve spolupráci s žadatelem možnost umístění zařízení staveniště do zadního traktu objektu č. p.
1240. Podmínky zadané úkolem č. 20202 budou sledovány i pro úkol č. 20270, proto zde je navržen úkol k vyřazení.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 328- 13925/15

Odpovídá (Garant) : MST

20 220
Věc:

Termín: 30.9.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 30.9.2015

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

37. setkání Nových Měst v Evropě - smlouva o poskytnutí cestovních náhrad

Usneseni:: RM schvaluje poskytnutí cestovních náhrad při návštěvě města Neustadt am Rübenberge, která se uskuteční ode dne
11.09. - 13.09.2015 v rámci akce Setkání Nových Měst v Evropě p. Mgr. Václav Böhmovi, p. Petru Valáškovi a pí
Petruši Kuřátkové. RM dále schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí cestovních náhrad se zástupci města, kteří
nejsou členy ZM ve znění přílohy č. RM 328 - 6/1 a pověřuje ST podpisem smluv.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13948/15
20 261
Věc:

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

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30 dnů, záměr města
pronajmout část pozemku pozemková parcela č. 2176/11 o výměře 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok, a to
nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2 a rok a
příp. požadovanou výměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 14.10.2015

RM 330- 13959/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 272
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

STYLBAU, s.r.o. - nový termín záboru - do dne 30.9.2016

Usneseni:: RM souhlasí se změnou termínu záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace
objektu č. p. 1240", a to pouze do dne 31.10.2015. RM ukládá OMM prověřit ve spolupráci s žadatelem možnost
umístění zařízení staveniště do zadního traktu objektu č. p. 1240.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Předběžný harmonogram listopad 2015 rekonstrukce střechy, od 03/2016
rekonstrukce fasády, nutné lešení. Zásobování stavebním materiálem - nutný prostor pro složení a transport do stavby.
Jednání se stavbyvedoucím se uskuteční během 41. kalendářního týdne. RM 331 schválen nový termín: 26.10.2015
(Jednání se teprve uskuteční.)
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13961/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 274
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - Smlouva servisní 2015/8/7

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu servisní 2015/8/7 na “Městský kamerový a dohlížecí systém“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Jiří Nešněra, T-SERVIS, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13970/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 283
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové Město

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa,
Nové Město nad Metují“, na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují", hřbitov Všech Svatých, ve znění přílohy
č. RM 330 - 3/15 a pověřuje ST jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13971/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 284
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Neplatiči nájemného v bytech města k 31.08.2015
Int: OSN/351

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.08.2015 ve znění přílohy č. RM 330 - 4/1. RM
ukládá OMM (OSN) řešit opakovaného dlužníka p. J. N.
Plnění:
Splněno. Dlužník byl pozván k ústnímu jednání. Výsledek bude předložen Bytové komisi.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13972/15
20 285
Věc:

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

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.08.2015

Int: OSN/352
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.08.2015 ve znění přílohy č. RM 330 4/2.
Plnění:
Splněno. OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 14.10.2015

RM 330- 13974/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 287
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání
Int: OSN/354

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor kadeřnictví (prostor pro podnikání) v objektu MSSS Oáza, č. p.
1424, ul. T. G. Masaryka, vč. vybavení mobiliářem. Podmínky pronájmu: doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta,
minimální nabídková cena za pronájem 500 Kč/m2/rok, minimální nabídková cena za mobiliář 2.500 Kč/rok. RM ukládá
OSN ve spolupráci s ředitelkou MSSS Oáza záměr zveřejnit.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13978/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 290
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 137/2015
Int: OSN/358

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.137/2015 uzavřené mezi Městem Nové Město nad Metují a
Výtahy Náchod s.r.o., Slunečná 1833, Náchod, IČO: 26005450 ve znění přílohy RM 330 - 4/8 a pověřuje starostu jeho
podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13982/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 292
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"

Usneseni:: RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín o grant ve výši 229.219 Kč v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při
hledání dalších finančních zdrojů. RM ukládá OŠKS vyzvat vedení Základní školy a Mateřské školy Krčín a Základní
školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod k vysvětlení, proč nevyužily možnost čerpání finančních
prostředků z obou výzev (výzva 56 a 57).
Plnění:
Vysvětlení bylo rozesláno radním prostřednictvím e-mailu.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13992/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 298
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Souhlas zřizovatele škol se zpracováním Místního plánu rozvoje vzdělávání

Usneseni:: RM souhlasí se zapojením škol zřizovaných městem Nové Město nad Metují do projektu zpracování Místního akčního
plánu vzdělávání Místní akční skupinou Pohoda venkova, z.s., a pověřuje ST podpisem Souhlasu zřizovatelů a škol viz příloha č. RM 330 - 5/14.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 14002/15
20 305
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 1.10.2015

, výchozí: 1.10.2015

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

Stížnosti na jednání člena Bytové komise

Usneseni:: RM vzala na vědomí informace o stížnostech na chování p. Petra Bárty při jednáních Bytové komise a následné
vyjádření předsedy BK. RM ukládá ST projednat celou záležitost s p. Petrem Bártou, za účasti předsedy Bytové
komise p. Petra Valáška. Uvedený člen komise bude upozorněn na nevhodnost formy vyjadřování svých názorů a na
povinnost každého člena komise postupovat a dodržovat ustanovení obsažená ve Statutu komise.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 14.10.2015

RM 330- 14003/15

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

20 306

Odpovídá (Garant) : ST

Věc:

Trestní oznámení - návrh

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

Usneseni:: RM projednala ve znění přílohy č. RM 330 - 7/2 návrh trestního oznámení na paní Z. Z. ml., které se týká obsahu jejího
vystoupení dne 18.06.2015 na řádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují s tím, že 6
radních se rozhodlo, že toto trestní oznámení podají.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 14007/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 308
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Dohoda o užívání osobních automobilů s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Městskou
knihovnou Nové Město nad Metují, adresa: Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupenou: ředitelem
Mgr. Vladimírem Růžičkou, IČO: 627 28 776, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 14008/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 309
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Dohoda o užívání osobních automobilů s Městským muzeem Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Městským
muzeem Nové Město nad Metují, se sídlem: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupeným: ředitelem
Jiřím Hladíkem, IČO: 72129337, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 14009/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 310
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Dohoda o užívání osobních automobilů s Městským střediskem sociálních služeb Oáza

Usneseni:: RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Městským
střediskem sociálních služeb Oáza, se sídlem: T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupeným
ředitelkou Marií Rohulánovou, IČO: 62730634, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 14010/15
20 311
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

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

Dohoda o užívání osobních automobilů s DDM Stonožka

Usneseni:: RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Domem dětí a
mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, se sídlem: Malecí 588, 549 01 Nové Město nad Metují,
zastoupeným ředitelkou Mgr. Dagmar Rudolfovou, IČO: 71010106, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/9 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 14.10.2015

RM 330- 14017/15
20 316
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

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

Ing. Prouza - návrh poděkování za zajištění akce Dny evropského dědictví

Usneseni:: RM děkuje řediteli společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. za zajištění akce Dny evropského dědictví dne
12.09.2015 prostřednictvím autobusů společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. RM zároveň děkuje řidičům
autobusů za vzorné vystupování a profesionální výkon v rámci akce Dny evropského dědictví.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
14.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 331 - 12.10.2015

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Plnění usnesení č. RM 322-13612/15
Zdroj. dokum.: RM 331 - 1/1 - Flash Příloha: RM 331 - 1/1 - Flash
Identifikace:
Usnesení č. RM 322-13612/15 ve znění: "RM projednala a bere na vědomí znění přílohy č. RM 322 - 1/2 doplněnou
Koncepci fungování společnosti PNT s. r. o. RM ukládá ST připravit ve spolupráci s jednatelkou PNT s.r.o. možné
alternativy dalšího postupu společnosti v návaznosti na aktuální situaci na trhu s vytápěním, a to včetně opatření,
která by mělo město jako vlastník společnosti přijmout." Plnění usnesení viz příloha č. RM 331 - 1/1.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí předložený komentář v příloze.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že možná navrhovaná řešení jsou realizovatelná za poměrně dlouhý čas, problematice budou nadále
věnovat pozornost - toto doporučení platí i pro jednání DR a případné valné hromady.
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 331- 14018/15
RM projednala a bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 331 - 1/1 komentář k možným alternativám a dalšímu postupu
společnosti v návaznosti na aktuální situaci na trhu s vytápěním, a to vč. opatření, která by mělo město jako vlastník
společnosti přijmout.
RM 331 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 331 - 12.10.2015

Majetkoprávní úkony

14:00

OMM

2.1 Výpůjčka pozemků z majetku města - cvičiště pro psy
Zdroj. dokum.: RM 331 - 2/1 - Flash Příloha: RM 331 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Pozemky p. p. č. 1920/1 o výměře 426 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 2255 o výměře 316 m2, druh
pozemku ostatní plocha, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, viz příloha: snímek mapy. V souladu s usnesením ze dne 31.09.2015 č. RM 328 - 13879/15 byl ode dne
11.09.2015 do dne 29.09.2015 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku pozemky pro sportovní kynologii a
výcvik agility psů. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 29.09.2015 písemně podáno souhlasné vyjádření zájemce,
Základní kynologické organizace Nové Město nad Metují, viz příloha: vyjádření.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů a usnesení RM 328 na základě žádosti Základní kynologické organizace
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 331- 14019/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20371).

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků p. p. č. 1920/1 o výměře 426 m2, druh pozemku trvalý travní porost a
p. p. č. 2255 o výměře 316 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, vedené na LV
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují
se zájemcem, Základní kynologickou organizací Nové Město nad Metují č. 405, IČO: 62726536, sídlem: Pod Hradbami 1104,
549 01 Nové Město nad Metují, zastoupenou předsedou Radkem Kuřátkem, a to pro sportovní kynologii a výcvik agility psů
za těchto podmínek: 1) výpůjčka na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 2) pozemky nelze oplocovat, provádět na
nich terénní úpravy a nelze zde umísťovat žádné další neodnímatelné překážky, stavby, oplocení apod., 3) vypůjčitel umožní
půjčiteli ve výjimečných případech pozemky využít při akcích města, 4) vypůjčitel si zajistí údržbu a likvidaci zeleně na své
náklady.
RM 331 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

2.2 Pronájem pozemku z majetku města
Zdroj. dokum.: RM 331 - 2/2 - Flash Příloha: RM 331 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Nájemce p. L. Š. podal dne 26.08.2015 výpověď ze smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, z majetku
města, vedeného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, viz
příloha: snímek mapy. Důvodem ukončení smlouvy je změna vlastnictví (prodej), nájem skončí dne 30.11.2015.
Pozemek je oplocen a užíván jako součást zahrady u domu č. p. 57 na stp. č. 31 v k. ú. Spy. Nabyvatelé, paní E. M. a
pan M. H. požádali o pronájem předmětného pozemku p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Spy, viz příloha: foto. V příloze předkládáme návrh zveřejnění záměru
města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v projektované trase přeložky I/14, je oplocen (včetně brány) a jsou zde vysázeny dřeviny jako
živý plot (bez povolení města), dále se zde nachází el. vedení a funkční sloup veřejného osvětlení (část pozemku v
minulosti fungovala jako stezka za domem). Pozemek p. p. č. 312/2 o výměře 48 m2 v k. ú. Spy, ve vlastnictví p. Š., je
zastavěn stavbou chodníku (ul. Na Drahách). Pan Š. v roce 2009 projevil zájem o směnu pozemku pod chodníkem za
pozemek ve vlastnictví města. V roce 2010 RM odsouhlasila zveřejnění záměru směnit část pozemku města o výměře
330 m2, a to mimo části dotčené stavbou přeložky I/14, za pozemek ve vlastnictví p. Š. o výměře 48 m2 s doplatkem
ve výši 100 Kč/m2. Podmínkou směny bylo nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu přeložky I/14. Z
důvodu podávaných odvolání proti územního rozhodnutí nebylo možné směnu provést. Při projednávání o užívání
pozemku v roce 2013 p. Š. ale odmítl částečnou směnu a trval na směně celého pozemku p. p. č. 318/14 o výměře
337 m2 za pozemek p. p. č. 312/2 o výměře 48 m2 s doplatkem, což z důvodu blokace pozemku pro přeložku I/14
nebylo a není možné. Na základě této blokace a omezení užívání s ohledem na předpokládanou stavbu přeložky a
skutečnost, že pozemek pod stavbou je v soukromém vlastnictví, požádal p. Š. o snížení ceny nájemného na částku 3
Kč/m2 a rok. Na základě stanoviska OV Spy RM následně stanovila nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok (regulovaná cena
činí 7 Kč/ m2/rok). OV Spy a TS s pronájmem žadatelům souhlasilo. OVRR, ORM a ARCH: ZM 109 schválilo novou
investiční položku rozpočtu 2015, a to zpracování projektové dokumentace "Autobusová zastávka ul. Halínská, Spy".
Souhlasí s pronájmem s upozorněním, že se budou nově projektovat autobusové zastávky a je předpoklad, že
zastávka směr město zasáhne do předmětného pozemku. Oplocení a zeleň lze ponechat s tím, že město jim za ně
nebude platit náhradu při jejich odstranění. ORM dále doporučuje provést úpravy zeleně z důvodu nevyhovujících
rozhledových poměrů v křižovatce. Pozemek se dle platného ÚP nachází v ploše dopravní infrastruktury. OMP:
Sousední pozemek p. p. č. 318/16, který je rovněž blokován pro přeložku, je pronajat pí Tomášové za cenu 7
Kč/m2/rok. Doporučujeme proto pozemek pronajmout, aby nezůstal zcela bezprizorní a bez údržby (pozemek je
oplocen pevným dřevěným oplocením s podezdívkou a město na něj nemá přístup). Zároveň navrhujeme ponechat
standardní výpovědní dobu v délce 3 měsíce (dle našeho názoru je dostačující, příp. lze řešit ukončení dohodou),
cenu nájemného ve výši 5 Kč /1 m2/rok a nové vlastníky se záměry města seznámit a případně navrhnout jednání o
koupi pozemku pod stavbou chodníku. Ve věci provedení úprav zeleně z důvodu nevhodných rozhledových poměrů
(příliš vzrostlé túje v blízkosti křižovatky) byl o stanovisko požádán DI PČR, příp. úpravu zeleně nájemce provede dle
jejich požadavku.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 331- 14020/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20372).

RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2 v k. ú. Spy, podanou dne
26.08.2015 nájemcem p. L. Š. s tím, že nájem skončí dne 30.11.2015. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout
jako zahradu (ve stávajícím stavu) pozemek p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, k. ú. Spy, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a za minimální nájemné ve výši 5 Kč/1 m2/rok (tato cena je proti cenám schváleným RM pro k. ú. Spy ode dne
01.01.2012 snížena ze 7 Kč/1 m2/rok na 5 Kč/1 m2/rok s ohledem na skutečnost, že za a) požadovaný pozemek je blokován
stavbou přeložky I/14, autobusové zastávky a chodníku za b) p. p. č. 312/2 o výměře 48 m2 v k. ú. Spy, která je ve vlastnictví
žadatelů, je užívána ve veřejném zájmu jako plocha pod stavbou chodníku) a s podmínkou, že nájemce provede úpravu
vysázené zeleně z důvodu zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce dle požadavku PČR.

STIS

RM 331 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
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2.3 Koupě pozemků do majetku města
Zdroj. dokum.: RM 331 - 2/3 - Flash Příloha: RM 331 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pan J. R. znovu nabízí městu Nové Město nad Metují podíl o velikosti 1/2 pozemků o celkové výměře 9150 m2, a to p.
p. č. 1214, druh pozemku lesní pozemek, p. p. č. 1237, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1238 druh pozemku orná
půda, p. p. č. 1239 druh pozemku orná půda, viz příloha - snímek mapy 1, p. p. č. 1369/2, druh pozemku lesní
pozemek, a p. p. č. 1369/3, druh pozemku orná půda, viz příloha - snímek mapy 2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsané na LV č. 787 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují. Pan J. R. navrhuje nyní kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
pozemku. Protože má z pozemků pouze podíl o velikosti 1/2, nabízí tedy celkem 4575 m2. Navrhovaná kupní cena za
nabízené pozemky je tedy celkem 91.500 Kč. 1/2 pozemku je v katastru nemovitostí vedená na zemřelého p. Rudolfa
Viléma Riegra, který zemřel bez dědiců a pozůstalost není vypořádána více než 25 let. Přílohy: snímek 1, snímek
mapy 2, zápis ZM 105.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s koupí nabízených pozemků.
Odůvodnění:
RM k 1. nabídce p. J. R. vydala nesouhlas s koupí usnesením č. RM 311-13134/15 dne 5.1.2015, navazující usnesení
ZM v příloze - zápis ZM 106. OF: Dokud nebude znám budoucí spoluvlastník pozemků a dojednán budoucí převod
spoluvlastnictví na město, koupi pozemků nedoporučuje. OŽP: Hospodaření na majetku ve spoluvlastnictví je velmi
nevýhodné, už jenom s ohledem na vlastnický podíl a vypořádání nákladů, výnosů, atd. Na druhou stranu případný
nákup pozemků pro možnou směnu chápe. ORM: Nesouhlasí s koupí pozemků, město pro ně nemá využití. OVRR:
Jak v platném tak i v nově projednávaném ÚP NMnM je stav shodný s pozemkovým určením z KN a to plochy
zemědělské nebo lesní. Kromě ochranných pásem lesa či komunikací zde nejsou žádná další omezení. SL:
Nedoporučuje, hospodaření na majetku ve spoluvlastnictví velmi nevýhodné, už jenom s ohledem na vlastnický podíl
a vypořádání nákladů, výnosů. OMP: Jako podílový vlastník může město požádat o dodatečné projednání dědictví.
Dle zkušenosti taková řízení jsou velmi zdlouhavá. Nabízená cena je přijatelnější než původně nabízená cena, která
byla 100 Kč za 1 m2 pozemku v podílovém vlastnictví.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 331- 14021/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20373).

RM doporučuje ZM nesouhlasit s koupí podílu o velikosti 1/2 pozemků o celkové výměře 9150 m2, a to p. p. č. 1214, druh
pozemku lesní pozemek, p. p. č. 1237, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1238 druh pozemku orná půda, p. p. č. 1239 druh
pozemku orná půda, p. p. č. 1369/2, druh pozemku lesní pozemek, a p. p. č. 1369/3, druh pozemku orná půda, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 787 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují od p. J. R. za kupní cenu ve výši 20
Kč/m2 pozemku, tj. celkem za 91.500 Kč.

STIS

RM 331 Doporučuje ZM nesouhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Prodej neobsazeného bytu z majetku města
Zdroj. dokum.: RM 331 - 2/4 - Flash Příloha: RM 331 - 2/4 - Flash
Identifikace:
V domě č. p. 22 v ul. Komenského v Novém Městě nad Metují je po přestěhování nájemníka do jiného městského
bytu uvolněn poslední byt, který v domě ještě patří městu. Je v zájmu města tento poslední byt města v domě prodat.
Město má k dispozici na cenu bytu znalecký posudek z 15.02.2010. Kupní cena dle tohoto posudku je uvedena
návrhu zveřejnění záměru města, viz příloha - návrh záměru. Za účelem stanovení kupní ceny bytu dle Zásad pro
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují lze samozřejmě i zadat znalecký posudek.
Přílohy: foto 1, foto 2, návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/zveřejnit záměr města prodat byt dle posudku z roku 2010 nebo dát podmínku zpracovat nový posudek a po jeho
předložení teprve schválit zveřejnění.
Odůvodnění:
OMM: Byt č. 4 je v domě č. p. 22 poslední, který patří městu. Všechny ostatní jednotky v domě jsou prodány. Nájemce
přistoupil na směnu bytu, který zajistilo OSN. Kupní cena bytu byla stanovena znaleckým posudkem v únoru 2010 a
tento posudek byl označen jako neobjektivně vysoký. Z tohoto důvodu máme za to, že cena za byt uvedená v tomto
posudku by v současné době již mohla odpovídat kupní ceně obvyklé v místě a čase, viz příloha - foto.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 331- 14022/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20374).

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 4 v domě č. p. 22 v ul. Komenského v Novém Městě nad
Metují, kterým bude ve smyslu Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují stanovena
cena v místě a čase obvyklá za volný byt bez nájemce.

STIS

RM 331 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Prodej pozemku z majetku města v ul. Lesní
Zdroj. dokum.: RM 331 - 2/5 - Flash Příloha: RM 331 - 2/5 - Flash
Identifikace:
RM uložila OMM usnesením č. RM 327-13844/15 ze dne 17.08.2015 zajistit znalecký posudek na cenu v místě a čase
obvyklou a poté zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1496/5 o výměře 338 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, který byl oddělen GP č. 2032-251/2015 z pozemku p. p. č. 1496/1 o výměře 4240 m2, druh pozemku lesní,
zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 147 Kč/m2 pozemku.
Uvedený pozemek se nachází v ul. Lesní v Novém Městě nad Metují. Záměr města byl zveřejněn ode dne 15.09.2015
do dne 02.10.2015. Ke zveřejněnému záměru města byla podána nabídka manželů Z. a J. Š., kteří za uvedený
pozemek nabídli částku 147 Kč/m2 pozemku. Přílohy: zveřejněný záměr, znalecký posudek, geometrický plán.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s prodejem pozemku za nabídnutou cenu a dle podmínek uvedených v záměru města.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasí. Záměr rozdělení pozemku p. p. č. 1496/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, dle
geometrického plánu č. 2032-251/2015, schválil dne 27.08.2015 Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského
úřadu Nové Město nad Metují pod č. j.: 7720/2015/OVRR/SkM. Požadovaný pozemek logicky navazuje na pozemky
žadatele. Správa lesů požaduje po OMP pro vydání souhlasu s dělením lesního pozemku souhlas vlastníka pozemku.
Bez souhlasu orgánu státní správy na úseku lesní správy katastr nepovolí vklad geometrického plánu na dělení
lesního pozemku.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 331- 14023/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20375).

RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p. p. č. 1496/5 o výměře 338 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
odděleného geometrickým plánem č. 2032-251/2015 z pozemku p. p. č. 1496/1 o výměře 4240 m2, druh pozemku lesní, v k.
ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, do společného jmění
manželů pí Z. Š. a Ing. J. Š., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 147 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní
cenu ve výši 49.686 Kč, za těchto podmínek: poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude prodávající, město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny, platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní
smlouvy straně kupující. Dále RM doporučuje ZM souhlasit s rozdělením lesního pozemku dle geometrického plánu, kdy na
základě tohoto souhlasu bude požádáno o souhlas s dělením pozemku určeného k plnění funkcí lesa, které vydává státní
správa na úseku lesní hospodářství.
RM 331 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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2.6 Koupě pozemku do majetku města dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Zdroj. dokum.: RM 331 - 2/6 - Flash Příloha: RM 331 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují uzavřelo v zájmu rekonstrukce ul. Náchodská dne 27.06.2011 smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na část pozemku st. p. č. 147/14 o výměře 119 m2 v k. ú. Vrchoviny a na část pozemku p. p. č. 547/4 o
výměře 144 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, tj. celkem 263 m2 pozemku, s vlastníkem pozemků společností
AMMANN Czech Republic, a. s., se sídlem Náchodská 145, Nové Město nad Metují, IČO: 00008753. Z návrhu
geometrického plánu od zhotovitele stavby vyplývá, že město by mělo odkoupit p. p. č. 3000/3 o výměře 43 m2 v k. ú.
Vrchoviny, p. p. č. 547/9 o výměře 107 m2 a p. p. č. 547/10 o výměře 13 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Částka
sjednaná jako kupní cena za 1 m2 vykupovaného pozemku byla ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě 300 Kč/m2
pozemku vč. stavby komunikace, tj. 163 m2 za 48.900 Kč. Přílohy: snímek mapy, smlouva o smlouvě budoucí.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s koupí pozemků.
Odůvodnění:
Uzavření kupní smlouvy vyplývá ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která byla uzavřena v zájmu opravy ul.
Náchodská.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura - jde o pozemky pod stavbou? OMP - ano - jde o pozemky pod novou silnicí, dříve již byla schválena
smlouva o smlouvě budoucí.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 331- 14024/15,

(uložen úkol číslo 20376).

RM doporučuje ZM souhlasit s koupí částí pozemků st. p. č. 147/14 v k. ú. Vrchoviny, označených v návrhu GP na rozdělení
pozemků a změně hranic jako p. p. č. 3000/3 o výměře 43 m2 v k. ú. Vrchoviny, vedený na LV č. 187 pro k. ú. Vrchoviny a p.
p. č. 547/4 v k. ú. Nové Město nad Metují označených v GP jako p. p. č. 549/9 o výměře 107 m2 a p. p. č. 549/10 o výměře 13
m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 4441 pro k. ú. Nové Město nad Metují z vlastnictví společnosti
AMMANN Czech Republic, a. s., se sídlem Náchodská 145, Nové Město nad Metují, IČO: 00008753, do vlastnictví města, a
to za cenu 300 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 48.900 Kč.
RM 331 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.7 Žádost Nahořanská a.s. o odstranění dřevin na p. p. č. 2141/4 v k. ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 331 - 2/7 - Flash Příloha: RM 331 - 2/7 - Flash
Identifikace:
Žádost Nahořanská a.s. o odstranění dřevin na p. p. č. 2141/4 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Nahořanská a.s. + ne/souhlasit s odstraněním dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP + TS: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je
třeba povolení orgánu ochrany přírody ke kácení 1 ks třešně, jejíž obvod ve výšce 130 cm nad zemí je 122 cm.
Protože se jedná o přestárlý ovocný strom, není k jeho odstranění připomínek.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 331- 14025/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20377).

RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně na pozemku p. č. 2141/4 v k. ú. Nové Město nad Metují a 1 ks javoru, 1 ks jasanu na
předmětném pozemku.
RM 331 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

Čl 3

14:30

Rozvoj

OMM

3.1 VŘ - Oprava krytu komunikace v ul. Pod Lipami, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/1 - Flash Příloha: RM 331 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Dne 05.10.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 07.10.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava krytu komunikace v ul. Pod Lipami, Nové Město nad Metují“.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání veřejné zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
V rozpočtu 2015 je schváleno na tuto akci 800 tis. Kč, na PD bylo vyčerpáno 40 tis. Kč. Pro realizaci je třeba schválit
rozpočtové opatření, přesun 360 tis. Kč z org. 1442 Cyklostezka v ul. Náchodská na org. 1538 Nový asfaltový koberec
v ul. Pod Lipami.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
MST - technická - rozdíl částek v "Odůvodnění" oproti "Usnesení". ORM - omluvila se za chybu - bude se jednat o
částku 360 tis. Kč. Další diskuse se týkala rozpočtové úpravy, celkové výše financí na tuto investici a trasování
cyklostezky v dané lokalitě.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 331- 14026/15,

(uložen úkol číslo 20378).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava krytu komunikace v ul. Pod Lipami, Nové Město nad Metují“ firmě M - SILNICE,
a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, za nabídkovou cenu 1.076.233,05 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou M - SILNICE, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, ve znění přílohy č.
RM 3331 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření, přesun 360 tis. Kč z org. 1442 Cyklostezka
v ul. Náchodská na org. 1538 Nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami.
RM 331 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořany/2
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/2 - Flash Příloha: RM 331 - 3/2 - Flash
Identifikace:
Dne 05.10.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 07.10.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín,
Nahořany/2“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání veřejné zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 331- 14027/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20379).

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín,
Nahořany/2". RM ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že RM ukládá omezení rozsahu
předmětu veřejné zakázky na zpracování PD pro úsek z ul. K Sirkárně na Popluží a z Popluží do ul. Elektrárenská.

STIS

RM 331 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

3.3 Zpracování PD - stavební úpravy ul. Chlístovská

Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2015 je zařazena akce Stavební úpravy ul. Chlístovská PD. V současné době není znám
žádný dotační program, ze kterého by bylo možné podpořit realizaci stavebních úprav ul. Chlístovská, a to v celé šíři
komunikace. Získat dotaci na rekonstrukci silnice, po které povede cyklostezka z programu IROP je možné, ale byly
by hrazeny pouze náklady na dopravní značení cyklostezky. Pokud by šířkové uspořádání komunikace umožnilo
vytvoření samostatných pruhů pro cyklisty, pak by z dotace mohla být hrazena konstrukce vozovky v šíři těchto pruhů,
což v případě ul. Chlístovská lze dosáhnout pouze rozšířením stávající komunikace. ORM žádá RM o stanovení
dalšího postupu u této investiční akce. V rozpočtu 2015 je na PD - stavební úpravy ul. Chlístovská schváleno 100 tis.
Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vysoutěžením projektanta na zpracování PD na stavební úpravy ul. Chlístovská i přes to, že na tyto
úpravy neexistuje žádný dotační titul nebo stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní shodli, že je třeba obnovit jednání s KHK o převzetí této komunikace do majetku kraje. K tomu bylo
přijato usnesení v samostatném bodě č. 3/16.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 331- 14028/15,

(uložen úkol číslo 20380).

RM nesouhlasí s vysoutěžením projektanta na zpracování PD na stavební úpravy ul. Chlístovská, protože na stavební úpravy
této komunikace neexistuje v této chvíli žádný dotační titul a město nemá dostatek finančních prostředků.
RM 331 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Přístupový chodník k fy AMMANN
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/4 - Flash Příloha: RM 331 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Při realizaci stavby silnice Náchodská byla změněna niveleta silnice a vybourán stávající asfaltový chodník, viz
přiložené foto. Dle stanoviska Správy silnic KHK není úprava chodníku součásti stavby silnice. Prostor je mimo
staveniště chodníku a cyklostezky, ale je nutné chodník upravit, protože je to trasa od lávky k osobní vrátnici fy
AMMANN. Chodník je asfaltový, proto byla vyzván Novostav s.r.o., Hradec Králové, který bude ve 42. kalendářním
týdnu provádět pokládání živice na cyklostezce k podání nabídky. Chodník je na pozemku p. Š. a AMMANN(u).
Nabídková cena bez DPH je 18.199,09 Kč, 22.021 Kč vč. DPH. Financování bude z akce 1442 - cyklostezka
Náchodská.
K rozhodnutí:
Ne/schválit realizaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Komentář podala vedoucí ORM - informovala o částce za zakázku - poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 331- 14029/15,

(uložen úkol číslo 20381).

RM schvaluje realizaci úpravy chodníku na p. p. č. 147/14, 799/3 a 799/2 ve znění přílohy č. RM 331 - 3/4. RM ukládá ORM
vystavit objednávku na provedení prací.

STIS

RM 331 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

3.5 Ukazatel okamžité rychlosti v ul. Náchodská - rozpočtové opatření

Identifikace:
V letošním roce byla v rozpočtu schválena částka 50.000 Kč na dodávku a instalaci ukazatele okamžité rychlosti v ul.
Náchodská v Novém Městě nad Metují. Pro instalaci byla zpracována cenová nabídka na stejný typ ukazatele, který je
již v Novém Městě nad Metují instalován. Vzhledem k tomu, že instalace bude provedena na stávající sloup veřejného
osvětlení, který se nachází cca 5 m od okraje vozovky, bude nutné osadit měřič rychlosti na výložník. Toto mírně
navyšuje cenovou nabídku. Ta činí celkem 57.284 Kč vč. DPH. Navrhujeme rozpočtové opatření - přesun částky
8.000 Kč z org. 1442 Cyklostezka v ul. Náchodská na org. 1680 Měřič rychlosti v ul. Náchodská. Žádáme tímto o
udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu, že je ve městě používán stejný
(jednotný) typ ukazatele okamžité rychlosti.
K rozhodnutí:
Souhlasit s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění instalace
ukazatele okamžité rychlosti v ul. Náchodská. Schválit rozpočtové opatření - přesun částky 8.000 Kč z org. 1442
Cyklostezka v ul. Náchodská na org. 1680 Měřič rychlosti v ul. Náchodská.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 331- 14030/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20382).

RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu pro zajištění instalace ukazatele okamžité
rychlosti v ul. Náchodská. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 8.000 Kč z org. 1442 Cyklostezka v ul.
Náchodská na org. 1680 Měřič rychlosti v ul. Náchodská.
RM 331 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD „Chodník podél silnice č. III/28522 (ul. Na
Hradčanech)"
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/6 - Flash Příloha: RM 331 - 3/6 - Flash
Identifikace:
RM 304 schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro ÚR, stavební povolení a
provedení stavby na PD - rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, Hradce Králové. Termín předání
dokumentace dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl dne 30.09.2015. Z důvodů koordinace projektu s projektem
silnice č. III/28522, který projektant zpracovává pro SÚS KHK a řešení problémů s mostem přes řeku Metuji, požaduje
posunutí termínu předání dokumentace na dne 31.12.2015.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 195/2014 na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522 (ul. Na
Hradčanech).
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 331- 14031/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20383).

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 195/2014 na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522 (ulice Na
Hradčanech) ve znění přílohy č. RM 331 -3/6 a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM 331 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

3.7 Herní prvky na zahradu u "ZŠ Malecí" - schválit RO
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/7 - Flash Příloha: RM 331 - 3/7 - Flash
Identifikace:
V rozpočtu 2015 byla schválena položka "Koncepční řešení zahrady u ZŠ Malecí, MŠ Rašínova, MŠ František, MŠ
Krčín, MŠ Vrchoviny, DDM Stonožka, Dům hasičů - PD + realizace I. etapy" s finanční částkou 200 tis. Kč. Z této
položky se nechaly zpracovat 3 koncepce zahrad, a to u MŠ František, DDM Stonožka a u Domu hasičů. Zbývající
část této položky byla uvažována na realizaci I. etapy, tzn. osazení herních prvků na školní zahradu u ZŠ Malecí. Na
dané org. zbývá 132 tis. Kč. ORM poptalo zpracování nabídky na osazení herních prvků do 1. části zahrady, ze dvou
variant si paní ředitelka vybrala variantu, která je nyní předložena i do RM. Vybrané řešení obsahuje hrací prvky za
286.024 Kč. ORM navrhuje navýšit org. 1663 "Koncepční řešení zahrady u ZŠ Malecí, MŠ Rašínova, MŠ František,
MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, DDM Stonožka, Dům hasičů - PD + realizace I. etapy" o částku 155 tis. Kč, a vysoutěžit
prvky dle předloženého návrhu (viz příloha č. RM 331 - 3/7). Koncepce dalších zahrad budou zpracovány v
následujícím roce, do návrhu rozpočtu 2016 bude navržena příslušná částka.
K rozhodnutí:
Ne/schválit RO, uložit OMM vysoutěžit herní prvky na školní zahradu u "ZŠ Malecí" v duchu přiloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Velice obsáhlá diskuse přítomných o koncepčním přístupu k řešení - o tom, zda ze strany města má být financováno i
umísťování herních prvků, zda neměla být koncepčně řešena pouze zeleň apod. Rovněž bylo projednáváno, zda
přistoupit někde i k realizaci, když nejsou zpracovány koncepce pro všechny subjekty. ORM vysvětlilo, proč byly
zpracovány koncepce řešení jen pro tři subjekty a proč a v jakém rozsahu je navrhována realizace na zahradě u "ZŠ
Malecí". Nakonec se radní shodli v tom, že v rámci schválených financí na letošní rok bude realizováno pouze
doplnění herních prvků u "ZŠ Malecí", a to jen v rozsahu dle zbývajících financí. Dále se radní většinově shodli v tom,
že do návrhu rozpočtu na rok 2016 bude navržena částka nezbytná na dopracování koncepcí zahrad i u těch
subjektů, kde ještě není (vč. "ZŠ Komenského" a MSSS Oáza). Poté bude na jednání koncepční RM vše znovu
posouzeno a rozhodnuto o příp. rozsahu budoucí realizace. K tomu bude třeba mít zároveň informace o možném
využití vhodných dotačních titulů, ať už přímo pro jednotlivé subjekty nebo pro město.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 331- 14032/15,

(uložen úkol číslo 20384).

RM schvaluje pro "ZŠ Malecí" realizaci části I. etapy, tj. osazení herních prvků do 1. části zahrady, a to ve výši dle zbývajících
finančních prostředků, tj. 132 tis. Kč. RM dále ukládá OMM dopracovat koncepční řešení zbylých zahrad a dále pak do všech
návrhů zapracovat úpravy vybavení těchto zahrad s přihlédnutím k již existující infra struktuře a vybavení dětských hřišť v
blízkosti těchto zahrad.
RM 331 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

3.8 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/8 - Flash Příloha: RM 331 - 3/8 - Flash
Identifikace:
Novostav s.r.o, Hradec Králové, žádá o prodloužení termínu dokončení stavby. Důvodem jsou vícepráce, vzniklé při
realizaci a omezení stavbou silnice. Stavba bude dohotovena a schopna užívání v původním termínu, v prodlouženém
termínu budou prováděny sadové úpravy a osazování barevné dlažby ve vjezdech. Prodloužení termínu je o 3 týdny
dle přiloženého dodatku č. 1. Vícepráce uvedené v žádosti budou předloženy do RM 332 v dodatku č. 2.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Důvody prodloužení termínu jsou oprávněné a byly vyvolány potřebou víceprací při realizaci.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotazy na vícepráce, kdy budou prováděny a jak budou předem schvalovány? ORM - některé již běží,
souhrn bude předložen jako dodatek č. 2 ke smlouvě na příštím zasedání RM, proti tomu budou stát tzv.
"méněpráce", které nebudou realizovány. ST a MST komentovali průběh kontrolního dne a závazné postupy, které
musí ORM při schvalování víceprací dodržovat, tj. vždy přizvat ST nebo MST před samotnou realizací víceprací.
Vedoucí ORM ještě upozornila, že v některých případech jde o nové práce, se kterými nepočítal projekt a které byly
zjištěny až při realizaci této investice.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 331- 14033/15,

(uložen úkol číslo 20385).

RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo stavby "Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská" mezi městem
Nové Město nad Metují a Novostav s.r.o. Koutníkova 404/20, Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 3/8 a pověřuje ST
podpisem dodatku.
RM 331 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Úprava svahu pod MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/9 - Flash Příloha: RM 331 - 3/9 - Flash
Identifikace:
Na základě zadání úkolu z PVO na úpravu svahu pod MMUZ poptal vedoucí Správy lesů (SL) Ing. Štícha o odborný
názor firmu New Visit s.r.o. Toto odborné posouzení bylo zpracováno a je přiloženo v příloze. S ohledem na
navrhované náklady, které vyplynuly z toho odborného posouzení, tak Ing. Štícha navrhuje finančně únosnější
řešení - návrh viz příloha č. RM 331 - 3/9.
K rozhodnutí:
Schválit záměr, uložit OMM zažádat na OŽP a OVRR - SPP o příslušná vyjádření potřebná k realizaci tohoto záměru.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo vysvětleno, proč v této chvíli zvítězil návrh předložený SL.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 331- 14034/15,

(uložen úkol číslo 20386).

RM schvaluje záměr na úpravu svahu pod MMUZ dle návrhu vedoucího Správy lesů, ve znění přílohy č. RM 331 - 3/9. RM
ukládá OMM požádat na OŽP a OVRR - SPP o příslušná vyjádření potřebná k realizaci tohoto záměru.

STIS

RM 331 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace (PŘESUNUTO z důvodu výjezdu na místo)

Identifikace:
V rozpočtu 2015 byla schválena investiční akce: "Oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní - PD + realizace" s
nákladem 500 tis. Kč. Bylo zadáno zpracování PD a vytyčení, na tyto úkony byla vyčerpána finanční částka ve výši 84
tis. Kč. Rozpočet na realizaci opravy opěrné zdi činí 3,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že na této investiční položce zbývá
pouze 416 tis. Kč, ORM žádá RM o stanovení dalšího postupu. 1) Vysoutěžit dodavatele v letošním roce s tím, že se
realizace uskuteční v roce 2016. 2) Uložit OMM, zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016 a začít
soutěžit dodavatele až po schválení rozpočtu na rok 2016.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup a uložit OMM úkoly.
Odůvodnění:
Na opěrnou zeď v ul. Nádražní se nechal zpracovat posudek od statika Ing. Futery. Zde je zásadní výtah z posouzení
opěrné zdi: „Opěrná zeď je vykloněná, zdivo se rozpadá a její některé části hrozí zřícením….chodník podél zdi je
propadlý…Jestliže město chce zajistit stabilitu tělesa Nádražní ulice, musí se opravit obě nejvýš položené zdi, protože
i druhá zeď je rovněž ve špatném stavu, místy je zcela rozvalená…“ Odhad nákladů byl uvažován dle opěrné zdi v ul.
Černčická, která stála 500 tis. Kč. Zde však projektant vyhodnotil stav tak, že se vybudují nové opěrné zdi ve "dvou
patrech", proto se náklady takto enormně zvýšily.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi bylo vysvětleno, že původní předpoklad byla pouze oprava, ale po posouzení statikem se ukázalo,
že půjde fakticky o výstavbu dvou nákladných železobetonových zdí. Radní konstatovali, že bude nutné posoudit
celou záležitost přímo na místě, a proto bude projednání v RM přesunuto až po tom, co se uskuteční výjezd radních
na místo. Bude vhodné na tento výjezd pozvat i projektanta.

3.11 Na vědomí - žádost o opravu komunikací v závislosti na proběhlé rekonstrukci komunikace v ul.
Náchodská
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/11 Příloha: RM 331 - 3/11
Identifikace:
RM uložila OMM podat písemnou žádost na Královéhradecký kraj ve věci provedení kompenzačních oprav škod na
místních komunikacích ve vlastnictví města, a to z toho důvodu, že škody vznikly v souvislosti s objízdnými trasami,
které po těchto komunikacích vedly při rekonstrukci ul. Náchodská. Tato žádost byla odeslána a ORM ji předkládá RM
na vědomí.
K rozhodnutí:
Na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 331- 14035/15
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 331 - 3/11 žádost o provedení kompenzačních oprav škod na místních
komunikacích ve vlastnictví města, které vznikly v souvislosti s objízdnými trasami, které po těchto komunikacích vedly při
rekonstrukci ul. Náchodská, která byla odeslána na Královéhradecký kraj.

STIS

RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.12 Bezúročná půjčka v souvislosti s akcí „Chodník v ulici Na Táboře“ dodatek č. 1
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/12 - Flash Příloha: RM 331 - 3/12 - Flash
Identifikace:
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují na svém řádném veřejném zasedání dne 11.09.2014 schválilo poskytnutí
účelové půjčky ve výši 35.000 Kč pro p. R. H. a paní K. U., pro zakoupení nové domácí čističky odpadních vod a na
svém jednání dne 23.04.2015 schválilo smlouvu o zápůjčce. Vzhledem k tomu, že stavba chodníku v ul. Na Táboře
byla zahájena dne 01.09.2015, byla tak posunuta i realizace samotné ČOV. Částka 35.000 Kč byla p. R. H. a pí K. U.
poukázána na účet až dne 23.09.2015. Z tohoto důvodu je nutné posunout termíny splátek, které jsou uvedeny ve
smlouvě o zápůjčce. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce překládáme do RM k doporučení ke schválení v ZM.
Splátky jsou nastaveny od listopadu 2015.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a p. R. H. a pí K. U.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 331- 14036/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20387).

RM doporučuje ZM schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují jako zapůjčitelem na
straně jedné a p. R. H. a paní K. U., jako vydlužiteli na straně druhé, na posun termínu zahájení splátek z důvodu posunu
zahájení stavby chodníku v ul. Na Táboře.
RM 331 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Souhlas města s pokácením 4 tújí před hřbitovem Všech svatých
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/13 - Flash Příloha: RM 331 - 3/13 - Flash
Identifikace:
ORM žádá RM o odsouhlasení pokácení 4 tújí před hřbitovem Všech svatých, v ul. Sokolská, na pozemku 2034/9, k.
ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pokácením tújí.
Odůvodnění:
Byla odsouhlaseno s pokračováním opravy hřbitovní zdi, v 3. části obnovy, v těsné blízkosti jsou 4 túje, jedna z nich s
třemi kmeny, svými kořeny narušují základové zdivo této kamenné zdi. Podle pasportu zeleně krajní túje je napadená
infekcí. Stromy jsou vzrostlé těsně u stavby (viz foto), ale nedosahují průměru 80 cm v obvodu kmene 1 m výšky a
není potřeba souhlasu (rozhodnutí) odboru životního prostředí. Odstranění zeleně je o ceněné v rozpočtu stavby.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse: paní Petruželková, Ing. Maur - přimlouvá se za náhradní vhodnou výsadbu - pietní místo.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 331- 14037/15,

(uložen úkol číslo 20388).

RM souhlasí s pokácením 4 ks tújí před hřbitovní zdí na pozemku p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá
OMM ve spolupráci s TS zajistit vhodnou náhradní výsadbu zajišťující pietní charakter v této části hřbitova.

STIS

RM 331 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.14 Žádost občanů o umístění dopravního zrcadla u č. p. 24 ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/14 - Flash Příloha: RM 331 - 3/14 - Flash
Identifikace:
Pan V. V. podal dne 23.09.2015 žádost jménem občanů Vrchovin o umístění dopravního zrcadla ve Vrchovinách u č.
p. 24 na sloup veřejného osvětlení. Jde o místo, kde se vyjíždí z místní komunikace na silnici č. III/ 28520 silnice od
kruhové křižovatky směrem na Krčín cca 70 m pod kruhovou křižovatkou. Žádost dáváme k posouzení do RM. Odhad
nákladů na dodávku a instalaci zrcadla činí 8-10 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit umístění dopravního zrcadla ve Vrchovinách u č. p. 24 na sloup veřejného osvětlení cca 70 m pod
kruhovou křižovatkou.
Odůvodnění:
Na umístění dopravního zrcadla nejsou v rozpočtu potřebné finanční prostředky. Doporučujeme snížení nebo
odstranění části živého plotu, který brání lepším rozhledovým poměrům. Tento živý plot je na pozemku KHK, údržbu
zajišťují TS.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Usnesení bylo na konci textu doplněno - poté odsouhlaseno. Mgr. Černý - prosba o zajištění úpravy nízkých keřů po
pravé straně U Stopu. ST - přislíbil zajistit přes TS.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 331- 14038/15,

(uložen úkol číslo 20389).

RM neschvaluje umístění dopravního zrcadla ve Vrchovinách u č. p. 24 a ukládá TS zajistit odstranění části živého plotu na
p. p. č. 892/1 v k. ú. Vrchoviny za účelem zajištění lepšího výhledu při vyjíždění na hlavní komunikaci.

STIS

RM 331 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.15 Žádost Spolku První řešení ze dne 07.10.2015
Zdroj. dokum.: RM 331 - 3/15 - Flash Příloha: RM 331 - 3/15 - Flash
Identifikace:
Pan Filip Procházka, předseda Spolku První řešení, žádá RM o povolení uspořádání akce na Husově náměstí (před
ZUŠ B. Smetany), a to 1. ročníku snow/freeski závodů v termínu, který by byl ještě upřesněn, ale nejspíš dne
05.12.2015. Podrobnosti viz žádost + platforma s překážkami v příloze č. RM 331 - 3/15.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Spolku První řešení + ne/souhlasit s konáním akce.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: TS nesouhlasí s konáním akce na Husově náměstí. Vedoucí TS navrhuje lokalitu na Malecí - skatepark
nebo parkoviště "farská zahrada".
Vyjádření OŠKS: S konáním akce souhlasíme za podmínky, že se nebude konat v neděli, kdy na náměstí probíhá
tradiční zpívání u vánočního stromu. Vyjádření OMM: Doplňující informace žadatelem: "Samotná akce bude probíhat
v sobotu, ale příprava by probíhala již od pátečního dne. Během pátečního dne již od rána by probíhala výstavba
celkové platformy. V sobotu v ranních hodinách by probíhaly ještě finální drobnosti a příprava na zahájení akce. Ta by
proběhla mezi 10:00 - 19/20:00 h, záleží podle počtu jezdců - kolik se jich dostaví. Úklid celé platformy proběhne v
neděli opět v ranních hodinách." V odpovědi na dotaz v rámci navážení materiálu a sněhu, žadatel uvedl, že by se
jednalo o Mercedes "sprinter" což je vozidlo do 3,5 tuny, popřípadě zařídí ještě menší. Auto by se tam otočilo jednou
nebo dvakrát. Pouze nevědí, čím bude naváženo lešení, protože zatím hledají firmu, která jim platformu postaví jako
sponzorský dar. Ale určitě se postarají o to, aby byly splněny limity stanovené RM. Dopadat se bude na speciální
kartáče pod kterými bude ještě koberec + vrstva sněhu. Samotný snowboard by se neměl dotknout dlažebních
odseků. OMM není známo, jak bude konstrukce situována. Může hrozit poškození fasády nebo oken. Případně může
dojít k omezování obyvatel z důvodu výšky konstrukce. Žadatel slibuje, že hluk (zvuk. aparatura) nebude nadměrný
oproti jiným obdobným akcím, které se konaly a byly na ně stížnosti. Na 5.12.2015 je rezervovaný "Obřadní den v
ZUŠ" z tohoto důvodu by mělo dojít k případnému zkoordinování. K této akci nemáme další námitky. Případně jako
alternativu navrhujeme plochu u Základní školy Malecí.
Vyjádření OS: Podle předběžných informací je akce plánována na dne 05.12.2015. To je v plánu obřadních dnů
standardní obřadní den v ZUŠ a prostor před „vlaštovkami“ bude potřeba volný (i kdyby nebyla svatba, tak budou
další akce SPOZ – jubilanti, vítání). Za OS tedy nedoporučuji ke schválení. Pokud by bylo mimo termínů akcí SPOZ,
nemám námitky. Pozn.: Další obřadní den je ještě 13. - 14.11.2015, na rok 2016 zatím nebyly obřadní dny stanoveny.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 331- 14039/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20390).

RM nesouhlasí s konáním akce 1. ročníku snow/freeski závodů na Husově náměstí (před ZUŠ B. Smetany) v Novém Městě
nad Metují a doporučuje žadatelům uspořádat závody v předpokládaném termínu 05.12.2015 v obvyklé lokalitě na Malecí za
učilištěm nebo využít jinou vhodnou lokalitu.
RM 331 Ukládá.

STIS
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3.16 Viz bod č. 3/3 - komunikace v ul. Chlístovská

Identifikace:
Viz bod č. 3/3 - obnovení jednání s Královéhradeckým krajem o převzetí komunikace v ul. Chlístovská do majetku
kraje.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 331- 14040/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20391).

RM ukládá ST obnovit jednání s vedením Královéhradeckého kraje (KHK) o převzetí komunikace v ul. Chlístovská do majetku
kraje. V tomto smyslu odeslat na KHK dopis ST.
RM 331 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 M. Petruželková - poškození nové plakátovací plochy

Identifikace:
Paní Petruželková - plakátovací plocha u Trunečků - je nová a už do ní někdo naboural, jsou tam plechy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - oslovíme TS a MK.

STIS
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3.18 M. Petruželková - přístřešek na kontejnery naproti restauraci STOP - ul. Družební

Identifikace:
Paní Petruželková - přístřešek u kontejnerového stání u restaurace STOP.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - nejspíš se jedná o majetek p. R., bude prověřeno.

3.19 M. Petruželková - cestičky v zahradě u MSSS Oáza

Identifikace:
Paní Petruželková - zahrada u MSSS Oáza. Cestičky zde neumožňují dobrý pohyb pro vozíčkáře.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
ORM - měla by se i zde zpracovávat koncepce - tuto připomínku již vznesla ředitelka MSSS Oáza. Viz bod č. 3/7.

STIS
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Čl 4

RM 331 - 12.10.2015

Správa nemovitostí

16:00

OMM

4.1 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (prostor pro podnikání), č. p. 483-4, ul. Dukelská suterén
(Int.: OSN/359)
Identifikace:
Žádost o pronájem části společných prostor bytového domu (sušárna). Pan P. H. opětovně žádá o pronájem celkem
34 m2 prostor sušárny. Jako využití žadatel uvádí skladování stavebního materiálu a strojů. Tento záměr byl již
jednou zveřejněn, výše uvedený žadatel z důvodu pracovního vytížení nereagoval nabídkou, ale jeho zájem přetrvává.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz RM 323: Pan P. H. je spolubydlící nájemce bytové jednotky. Vzhledem k tomu, že podniká ve
stavebnictví, potřebuje skladovací prostory. Pronájem sušárny k tomuto účelu byl předběžně konzultován s většinou
nájemníků domu. OSN doporučuje zveřejnit záměr pronájmu a s tímto záměrem přímo seznámit ještě jednou všechny
nájemce bytového domu. V případě, že nebude mít nikdo námitky, budeme moci prostory pronajmout. Případnou
nabídku, jako reakci na zveřejněný záměr, předloží OSN k odsouhlasení RM.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - přimlouvá se za precizní vyvěšení - měl by být definován konkrétní materiál, který zde bude možné
skladovat a mělo by to opravdu být potvrzeno souhlasem ostatních nájemníků. Pan Horvat přislíbil toto zajistit.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 331- 14041/15,

(uložen úkol číslo 20392).

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části společných prostor bytového domu, konkrétně 34 m2 prostor sušárny.
RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek (doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta) s
uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok. Do zveřejnění uvést výčet materiálu, který zde bude možné skladovat.
RM 331 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (prostor pro podnikání) - HALA HARD
(Int.: OSN/360)
Identifikace:
Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání situovaných v objektu montované haly HARD u radnice č. p. 6, v
celkovém rozsahu 195 m2 za standardních podmínek (doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, stanovení minimální
nabídkové ceny dle cenové mapy, přiměřená inzerce).
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již jednou zveřejněn, a to bez reakce. Prostory jsou volné a z části využívané OSN ke skladování materiálu.
OSN doporučuje prostor pronajmout (možný roční příjem cca 88 tis. Kč).
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz - je zde nějaké omezení, které by redukovalo okruh možných nájemců. OSN - hlukové omezení - je
tam v sousedství zástavba RD. Rovněž i dopravní omezení - tj. vykládka z dodávek a menších nákladních aut. Nelze
tam umístit provozovnu, pouze skladovat.
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 331- 14042/15,

(uložen úkol číslo 20393).

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání situovaných v objektu montované haly HARD u radnice
č. p. 6, v celkovém rozsahu 195 m2. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek (doba neurčitá,
tříměsíční výpovědní lhůta) s uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok.

STIS

RM 331 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Žádost o přistoupení ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
(Int.: OSN/361) Zdroj. dokum.: RM 331 - 4/3 - Flash Příloha: RM 331 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Paní Marcela Pelíšková, Borová 126, Náchod, IČO:13196693, žádá RM o souhlas s přistoupením p. Jiřiny Peštové,
Šonov 17, Provodov - Šonov 54908, IČO: 48619191 ke smlouvě, jako druhý nájemce. Jedná se o smlouvu o nájmu
nebytových prostor kadeřnictví v objektu č. p. 47, ul. T. G. Masaryka, ze dne 01.02.2002 v platném znění. O úhradu
nájemného a nákladů na služby by se dělili rovným dílem. Žádost pí Marcely Pelíškové viz příloha č. RM 331 - 4/3.
Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu podstatné náležitosti smlouvy o nájmu je nutné nejprve tento záměr zveřejnit
na úřední desce.
K rozhodnutí:
Zveřejnit záměr města.
Odůvodnění:
Jak je již uvedeno v "Identifikaci", jedná se o změnu podstatné náležitosti nájemní smlouvy a v takovém případě jsme
povinni provést zveřejnění záměru.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 331- 14043/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20394).

RM ukládá OSN zveřejnit záměr přistoupení paní Jiřiny Peštové, Šonov 17, 549 08 Provodov - Šonov, IČO: 48619191, jako
druhý nájemce, ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor kadeřnictví v objektu č. p. 47, ul. T. G. Masaryka, ze dne
01.02.2002, která je uzavřena s nájemcem paní Marcelou Pelíškovou, Borová 126, 547 01 Náchod, IČO: 13196693.
RM 331 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Výpůjčka nebytových prostor, č. p. 427 - kasárna
(Int.: OSN/362) Zdroj. dokum.: RM 331 - 4/4 - Flash Příloha: RM 331 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Na zveřejněný záměr reagoval zájemce p. J. R. a p. L. B., zástupci 2 hudebních uskupení 2H5-ka a Balast s nabídkou
na využití prostor v objektu č. p. 427, ul. ČSA (bývalá kasárna), a to jako vytvoření zkušebny pro obě kapely.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výpůjčkou nebytových prostor.
Odůvodnění:
Reakce na zveřejnění navazuje na prvotní žádost hudebního uskupení 2H5-ka. OSN doporučuje smlouvu o výpůjčce
uzavřít.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - má pochybnosti, obává se bezpečnostního rizika. Mgr. Černý - má rovněž obavy, proto nesouhlasí. ST radní se byli v rámci výjezdu na místě podívat. OSN - fungují zde fakticky bez problémů i jiné subjekty, navíc
odpovědnost je plně na žadatelích - je to ošetřeno ve smlouvě.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 331- 14044/15,

(uložen úkol číslo 20395).

RM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor (prostor pro podnikání) v objektu č. p. 427, ul. ČSA (bývalá kasárna) p. J. R. a p.
L. B., za účelem vytvoření a provozování zkušebny pro 2 kapely (2H5-ka a Balast). RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV
připravit smlouvu o výpůjčce, vč. Provozního řádu.

STIS

RM 331 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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4.5 Neplatiči nájemného v bytech města k 30.09.2015
(Int.: OSN/363) Zdroj. dokum.: RM 331 - 4/5 - Flash Příloha: RM 331 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.09.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 331- 14045/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20396).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.09.2015 ve znění přílohy č. RM 331 - 4/5.
RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 30.09.2015
(Int.: OSN/364) Zdroj. dokum.: RM 331 - 4/6 - Flash Příloha: RM 331 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.09.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 331- 14046/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20397).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.09.2015 ve znění přílohy č. RM 331 - 4/6.

STIS

RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.7 Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
(Int.: OSN/365) Zdroj. dokum.: RM 331 - 4/7 - Flash Příloha: RM 331 - 4/7 - Flash
Identifikace:
Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 30.09.2015 v bytovém fondu města.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Dle usnesení RM předkládá OSN pravidelně po skončení čtvrtletí.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 331- 14047/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20398).

RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 30.09.2015 ve znění přílohy č. RM
331 - 4/7.
RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 SOD Výměna kotle SDH Krčín
(Int.: OSN/366) Zdroj. dokum.: RM 331 - 4/8 - Flash Příloha: RM 331 - 4/8 - Flash
Identifikace:
OSN předkládá k odsouhlasení Smlouvu o dílo č. 160/2015, která se týká provedení výměny kotle (zdroj vytápění a
TUV) v objektu č. p. 100, ul. 1. máje (SDH Krčín), a to mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a fy
Cvejn s.r.o., Žižkovo nám. 9, Nové Město nad Metují, IČO: 28854853 za částku 120.454 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zněním smlouvy.
Odůvodnění:
Výměna kotle je plánovaná položka v plánu oprav - nebytové prostory. V rozpočtu OSN je na tuto realizaci alokováno
65 tis. Kč. Rozdíl mezi cenou plánovanou a vysoutěženou bude kryt z úspor rozpočtu OSN. Původní odhad ceny
provedení výměny kotle počítal pouze s prostou výměnou plynového zařízení. Po detailním průzkumu byl k výměně
přizván projektant, který do oprav zahrnul další úpravy topného systému a přípravy TUV tak, aby jako celek fungoval
optimálně a ekonomicky. Dále navrhl místo klasického plynového kotle kotel kondenzační. Výše uvedené kroky vedly
k navýšení ceny realizace.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 331- 14048/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20399).

RM souhlasí se zněním Smlouvy o dílo č. 160/2015, která se týká provedení výměny kotle (zdroj vytápění a TUV) v objektu č.
p. 100, ul. 1. máje (SDH Krčín), a to mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a fy Cvejn s.r.o., Žižkovo nám. 9,
Nové Město nad Metují, IČO: 28854853 ve znění přílohy č. RM 330 - 4/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 331 Souhlasí.

STIS
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Školství, kultura a sport

13:05

OŠKS

5.1 Hodnocení školního roku 2014/2015 v ZUŠ B. Smetany a DDM Stonožka

Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" a ředitelka "DDM Stonožka" předstupují před RM s hodnocením školního roku 2014/2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí hodnocení školního roku 2014/2015 v ZUŠ B. Smetany a DDM Stonožka.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka přivítal ředitelku DDM Stonožka paní Mgr. Dagmar Rudolfovou a ředitele ZUŠ B. Smetany p. Miloslava
Vondřejce. První dostal slovo ředitel ZUŠ B. Smetany (ve 13:10 hodin), který musí brzy opustit jednání RM z důvodu
výuky. Pan Miloslav Vondřejc - loňský školní rok byl téměř stejný jako předchozí roky, byl též úspěšný, jeden z
nejúspěšnějších v historii ZUŠ. Škola má všechny 4 obory - taneční obor - 108 žáků, výtvarný obor - 107 žáků,
literárně dramatický obor 23 žáků, hudební obor 445 žáků. Třetím rokem vyučujeme klasické kostelní varhany - je to
také trošku splnění toho, co slíbil při konkurzu na ředitele. Na závěr školního roku (v červnu) se koná vždy koncert a
představení se žáků veřejnosti. ZUŠ se každoročně účastní různých soutěží ve všech oborech, v loňském roce se
ZUŠ podařilo získat 3 významná ocenění: 1/ Zlaté pásmo pro pěvecký sbor Paleček - Celostátní soutěž pěveckých
sborů "Zahrada písní 2015" (rozdal propagační materiály), 2/ 1. místo a titul Taneční učitel roku 2015 pro Veroniku
Dlouhou (spojené s poukazem na Letní taneční školu Tanečního centra Praha v hodnotě 58.800 Kč pro 2 učitele a 10
žáků), 3/ nejvíce si cení třetího úspěchu (pozn.: nechal radním kolovat diplom) - Nofi Junior získala 1. místo a Cenu
České filharmonie na Ústředním kole soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol ve hře orchestrů, které se
konalo v dubnu v Olomouci - za sebou jsme nechali Prahu, což se doposud ještě nepodařilo, je to obrovský úspěch
takhle malého města jako jsme my. Myslí si, že je to největší úspěch v historii novoměstské ZUŠ. Pokud jsou dotazy,
rád je zodpoví. ST - za všechny vyjádřil ocenění a radost nad tím, jak ZUŠ funguje. Má zde ale jednu připomínku a
zároveň prosbu - dne 29.11.2015 se koná tradiční akce "Rozsvěcení vánočního stromu" v 17:00 hodin na Husově
náměstí, v 18:00 hodin by se měl uskutečnit koncert Novoměstské filharmonie v sokolovně. Byl by velmi rád, kdyby se
akci podařilo přesunulo na 19. hodinu. Je to velmi těsně navazující na sebe a bylo by to dobré nejen pro něho (ST),
ale i pro veřejnost a starší obyvatele, aby v případě zájmu stihli obě akce. Ředitel ZUŠ sdělil důvody a slíbil, že se
pokusí posunout začátek koncertu na 18:30 hodin. ST - to by mělo stačit. Paní Petruželková - dotaz na výměnu
střešního okna v budově výuky malování, tance, atd. ZUŠ - budeme muset ještě vydržet. ST - kolik je školné
jednotlivých oborů? ZUŠ - vše je zveřejněno ve výroční zprávě. OŠKS - přečetl jednotlivé částky školného v ZUŠ. ST děkuje. ZUŠ - měly by se platit veškeré náklady spojené s výukou. Školné u nás je pod průměrem ostatních ZUŠ,
mohlo by se již mírně zvýšit, ale i díky podpoře města škola s těmito cenami vychází dobře. Žádné další dotazy již
nebyly a radní poděkovali p. Vondřejcovi za jeho dosavadní práci a za účast na dnešním jednání.
Ve 13:30 hodin přišla na řadu ředitelka DDM Stonožka paní Mgr. Dagmar Rudolfová - v DDM pracuje 67 kroužků s
566 klienty v pravidelných aktivitách, příležitostných akcí se uskutečnilo 265 a zúčastnilo se jich 4323 klientů,
spontánních akcí se zúčastnilo přes 7000 klientů. V létě se uskutečnil 1 pobytový tábor v Jívce (41 dětí), 4 příměstské
tábory (148 dětí). Stonožka je v současné době hodně barevná - má krásný nový kabát, ať už zvenku, tak i zevnitř chválí to dospělí a děti. První akce ke 40. výročí DDM Stonožka se konala za úžasného počasí - bylo tam cca 250
lidí - akce to byla velice pěkná (čtvrtek). Další den (pátek) byla akce pro VIP hosty a sponzory DDM Stonožka. Zmínka
o pozvánce členů ZM na "Klobásobraní", přihlásilo se málo zájemců, akce byla zrušena. Paní ředitelka pozvala
všechny radní k návštěvě DDM Stonožka, ráda by ukázala zahradu a návrh na její revitalizaci. ST - bylo by dobré
postupnými kroky budovat zahradu. V první fázi by bylo dobré využít TS, příp. veřejně prospěšné práce. MST - bylo by
možné otevřít zahradu pro veřejnost? Paní ředitelka - ano, ale jen v době, kdy je DDM Stonožka v provozu. Žádné
další dotazy již nebyly a radní poděkovali Mgr. Rudolfové za její dosavadní práci a za účast na dnešním jednání.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 331- 14049/15
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2014/2015 v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod a v Domě dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588,
přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.

STIS

RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.2 Výroční zpráva o činnosti - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 331 - 5/2 - Flash Příloha: RM 331 - 5/2 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZUŠ B.
Smetany" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZUŠ B. Smetany" za školní rok 2014/2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 331- 14050/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1209, okres Náchod, za školní rok 2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva o činnosti - "DDM Stonožka"
Zdroj. dokum.: RM 331 - 5/3 - Flash Příloha: RM 331 - 5/3 - Flash
Identifikace:
V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "DDM
Stonožka" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "DDM Stonožka" za školní rok 2014/2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 331- 14051/15
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, za školní
rok 2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí.

STIS

RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.4 Zápis č. 3 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 331 - 5/4 - Flash Příloha: RM 331 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Dne 24.09.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen ŠR). ŠR schválila Výroční zprávu o
činnosti školy za školní rok 2014/2015 a aktualizaci Školního řádu k 01.09.2015. ŠR byla ředitelkou školy seznámena
s návrhem na údržbu a opravy na rok 2016, s úkoly školy na období 2015 - 2018 a dále s aktuálním stavem ve věci
rekonstrukce WC školní družiny, zastínění školní zahrady a umístění herních prvků.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 3 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 331- 14052/15
RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, ze dne 24.09.2015 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 331 - 5/4.
RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 331 - 5/5 - Flash Příloha: RM 331 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod,
žádá o souhlas s přijetím věcného daru (2 ks starších španělských kytar) od paní D. K. Kytary budou po novém
ostrunění a drobných opravách zcela funkční a vhodné pro výuku žáků.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím věcného daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 331- 14053/15
RM souhlasí s přijetím věcného daru (2 ks starších španělských kytar) od paní D. K., pro Základní uměleckou školu Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod.

STIS

RM 331 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 6

16:30

Finance

OF

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 331 - 6/1 - Flash Příloha: RM 331 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 331 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválení návrhu vyřazení - likvidace majetku
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, opotřebeného nebo nevyužitého majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 331- 14054/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20400).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci města (OVV, OSV, OSN, OMM) a Technických služeb města
Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 331 - 6/1. RM ukládá TS zajistit posouzení ceny Multicary a vyvěšení nabídky
na její odkoupení.
RM 331 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Zdroj. dokum.: RM 331 - 6/2 - Flash Příloha: RM 331 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve III. čtvrtletí 2015 - viz příloha č. RM 331 - 6/2.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 331- 14055/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20401).

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za III. čtvrtletí 2015 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 331 - 6/2.
RM 331 Souhlasí.
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Různé

16:35

7.1 Žádost o vyjádření ve věci udělení licence k lince č. 640 003 Náchod - Nové Město nad Metují - Hradec
Králové
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/1 - Flash Příloha: RM 331 - 7/1 - Flash
Identifikace:
KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu PK-transbus s.r.o., U Dolní brány 57, 550 01 Broumov, IČO: 03638766, k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy na lince č. 640 003 Náchod - Nové Město nad Metují - Hradec Králové.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza prezentoval svou připomínku k bodům č. 7/1 až 7/3, navržené znění usnesení bylo upraveno a poté
odsouhlaseno.
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 331- 14056/15
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 003 Náchod Nové Město nad Metují - Hradec Králové. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti provozu se souhlas používání
účelové komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení vždy jednoho autobusu na
odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné linkové osobní dopravy.
RM 331 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost o vyjádření ve věci udělení licence k lince č. 640 001 Broumov - Náchod - Jaroměř / Nové Město
nad Metují - Hradec Králové
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/2 - Flash Příloha: RM 331 - 7/2 - Flash
Identifikace:
KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu PK-transbus s.r.o., U Dolní brány 57, 550 01 Broumov, IČO: 03638766, k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy na lince č. 640 001 Broumov - Náchod - Jaroměř / Nové Město nad Metují - Hradec Králové.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. 7/1.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 331- 14057/15
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 001 Broumov Náchod - Jaroměř / Nové Město nad Metují - Hradec Králové. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti provozu se
souhlas používání účelové komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení vždy
jednoho autobusu na odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné linkové
osobní dopravy.
RM 331 Souhlasí.
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.3 Žádost o vyjádření ve věci udělení licence k lince č. 660 001 Rychnov nad Kněžnou - Náchod - Trutnov
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/3 - Flash Příloha: RM 331 - 7/3 - Flash
Identifikace:
KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu PK-transbus s.r.o., U Dolní brány 57, 550 01 Broumov, IČO: 03638766, k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy na lince č. 660 001 Rychnov nad Kněžnou - Náchod - Trutnov.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. 7/1.
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 331- 14058/15
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 660 001 Rychnov
nad Kněžnou - Náchod - Trutnov. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti provozu se souhlas používání účelové
komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení vždy jednoho autobusu na
odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné linkové osobní dopravy.
RM 331 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 ZM 110 (8) - program

Identifikace:
Dne 05.11.2015 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 8. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 110 (8): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 331- 14059/15
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 110 (8): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 331 Schvaluje.
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7.5 Žádost Okresního soudu v Náchodě ve věci přísedících Okresního soudu v Náchodě
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/5 - Flash Příloha: RM 331 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Žádost Okresního soudu v Náchodě o schválení a navržení přísedících, kteří by působili u Okresního soudu v
Náchodě. Jedná se o pana JUDr. B. O. a paní MUDr. S. O. Žádost Okresního soudu v Náchodě viz příloha č. RM
331 - 7/5.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválení volby přísedících Okresního soudu v Náchodě.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 331- 14060/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20402).

RM doporučuje ZM zvolit pana JUDr. B. O. a paní MUDr. S. O. do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě.
RM 331 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

7.6 Zakázka malého rozsahu nákup posypové soli
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/6 - Flash Příloha: RM 331 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Periodická e-aukce na nákup posypové soli v pytlích.
K rozhodnutí:
Potvrdit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 331- 14061/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20403).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Nákup posypové soli“
firmě K+S Czech Republic, a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČO: 45192405, za nabídkovou cenu 2,40 Kč/kg bez
DPH vč. dopravy (DPH = 0,50 Kč), celková cena vč. DPH 2,90 Kč/kg. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou K+S Czech Republic a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka, IČO: 45192405, ve znění
přílohy č. RM 331 - 7/6 a pověřuje ST jejím podpisem smlouvy.
RM 331 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.11.2015
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RM 331 - 12.10.2015

7.7 Klub Mandl Nové Město nad Metují - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. SR_15_7120008
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/7 - Flash Příloha: RM 331 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl předkládá ke schválení Dodatek č. 1 (viz příloha č. RM 331 - 7/7), který navyšuje získanou
dotaci na provoz Klubu Mandl pro rok 2015 o 171.000 Kč (původní dotace 611.000 Kč).
K rozhodnutí:
RM schvaluje Dodatek č. 1 a pověřuje ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 331- 14062/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20404).

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 331 - 7/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje č. SR_15_7120008 pro Klub Mandl a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 331 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Souhlas s umístěním sídla sborů dobrovolných hasičů
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/8 - Flash Příloha: RM 331 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Udělení souhlasu s umístěním spolků: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Krčín,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Spy, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných
hasičů Vrchoviny.
K rozhodnutí:
Souhlasit se sídlem spolků v objektech města.
Odůvodnění:
Bc. Petr Fanta předkládá žádost o tyto souhlasy, které poté budou zaslány k zapsání do spolkového rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Jedná se o povinnost vyplývající z nového OZ, kdy do konce roku
spolky musejí v tomto rejstříku mít zapsáno sídlo.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 331- 14063/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20405).

RM souhlasí s umístěním sídla v budovách ve vlastnictví města spolkům: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Krčín na adrese Nové Město nad Metují, 1. máje 100, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor
dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují na adrese Nové Město nad Metují, 28. října 850, Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Spy na adrese Nové Město nad Metují, Vlastimila Moravce č. p. 87, Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny na adrese Nové Město nad Metují, Vrchoviny č. p. 64 a
pověřuje ST podpisem jednotlivých souhlasů ve znění přílohy č. RM 331 - 7/8.
RM 331 Souhlasí.
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.9 Zápis č. 39B ze sociálně-rozmisťovací komise
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/9 - Flash Příloha: RM 331 - 7/9 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis č. 39B (4. ve volebním období 2014-2018) z jednání sociálně-rozmisťovací komise dne
24.09.2015 ve znění přílohy č. RM 331 - 7/9.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 3 míst v domově pro seniory MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 331- 14064/15
RM bere na vědomí návrh na obsazení 3 míst v domově pro seniory MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 331 - 7/9.
RM 331 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 E-mail p. Jana Hospodáře ve věci žádosti o členství v Komisi pro výstavbu a rozvoj
Zdroj. dokum.: RM 331 - 7/10
Identifikace:
ST informoval o e-mailu p. Jana Hospodáře a jeho žádosti být členem Komise pro výstavbu a rozvoj. Podrobnosti viz
e-mailová žádost ve zdrojovém dokumentu č. RM 331 - 7/10.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 331- 14065/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20406).

RM jmenuje novým členem Komise pro výstavbu a rozvoj p. Jana Hospodáře. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret.
RM 331 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

7.11 MST - výročí 515 let založení města Nové Město nad Metují v roce 2016

Identifikace:
MST - informace o výročí 515 let od založení města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Oslavy by se měly konat v období cca 1 měsíce v srpnu a září 2016 v rámci obvyklých akcí, které se v té době konají.

7.12 MST - analýza facebookového profilu města Nové Město nad Metují

Identifikace:
MST - informace o analýze FB stránek, kterou udělala pí Eva Kupková (referentka Odboru správy úřadu).
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
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Tisk: 14.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 331 - 12.10.2015

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 331:

16:45

Příští porada bude: RM 332, 26.10.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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