Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 349
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 349 (ve volebním období 43. zasedání) ze dne: 6.6.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 349 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Mgr. Zdeněk Krákora

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:51
místostarosta (Město)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:51
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:51
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
16:38
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:58
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:57
16:10
města)
architekt (Architekt)
14:31
14:39
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:28
16:23
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:23
17:09
sportu)

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

ředitel MK

Částečná

13:05

13:08

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 349 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 349
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 349 (ve volebním období 43. zasedání) ze dne: 6.6.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
1 Kontrola úkolů
2 Majetkoprávní úkony
3 Rozvoj
4 Správa nemovitostí
5 Školství, kultura a sport
6 Finance
7 Různé

Program:

13:00
13:05
14:15
16:45
17:15
17:45
18:00

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 349 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Mgr. Zdeněk Krákora

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:51
místostarosta (Město)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
radní (Rada města)
13:00
17:51
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:51
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:51
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
16:38
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:58
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:57
16:10
města)
architekt (Architekt)
14:31
14:39
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:28
16:23
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:23
17:09
sportu)
ředitel MK

13:05

13:08

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 349 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 348) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 348 ze dne 23.5.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 349
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 265- 11318/13

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

17 476 Vznik úkolu: 2.4.2013

Termín :

6.6.2016

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

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

Plnění:

Splněno. Některé požadavky obyvatel byly splněny, některé ne, s ohledem na dané technické
řešení stavby. Bylo provedeno vodorovné dopravní značení v plastu a stavba bude předána a
bude zažádáno o kolaudační souhlas.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 282- 11955/13

Věc : Usnesení KREG č. 10/2013 - revokace usnesení ZM

18 062 Vznik úkolu: 25.11.2013

Termín :

26.9.2016

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zadat úkol pro zpracovatele nového RP MPR, který by měl předložit návrh
řešení, které zabrání prostupům chodců z krajních oblouků u ZUŠ do komunikace s tím, že by to
mělo být řešení, které odsouhlasí památkáři. Do předložení návrhu dojde k přesunu dřevěných
květináčů tak, aby nebylo možné projít z krajního oblouku a z konce podloubí u ZUŠ.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Požadavek tohoto úkolu je zapracován v návrhu změny č. 1
RP MPR obecně. Město podalo k návrhu změny č. 1 konkrétní připomínky. Bude se jednat se
zpracovatelem a pořizovatelem a následně by mělo dojít k zapracování připomínek všech
dotčených orgánů do návrhu změny. Poté bude vypsáno veřejné projednání, předpoklad konání
na podzim 2016.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Byly podány připomínky města v zákonném
termínu. Nyní budou projednávány, zapracovávány a bude vypsáno veřejné projednání..

STIS
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Tisk: 13.6.2016

RM 330- 13968/15

Věc : Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici

20 281 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci
„Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici“ a schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku
a montáž přístřešku za částku 120.149 Kč bez DPH, tj. 145.381 vč. DPH, ve znění přílohy č. RM
330 - 3/13. RM pověřuje ST podpisem Smlouvy o dílo.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Smlouva o dílo byla upravena na odběr dvou přístřešků, a
to na "Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici" a na "Autobusový přístřešek
Malecí“. Do RM 349 bude předloženo nové znění SOD ke schválení, poté bude podepsána a
přístřešky budou objednány. S Ing. arch. Davidovou je Smlouva o právu provést stavbu
podepsána, instalace přístřešku na zastávce Malecí se bude realizovat v koordinaci se stavbou
zastávkového zálivu a po demolici stávající zastávky, a to v letních měsících. Při objednání obou
zastávek najednou získá město slevu.

Závěr: schválen nový termín: 4.7.2016 z důvodu: Úprava SOD na dodání dvou zastávkových přístřešků
najednou, které se v letošním roce budou instalovat..
RM 332- 14075/15

Věc : Žádost na RM - p. K. P. - dopravně bezpečnostní situace v ulici Bratří Čapků

20 432 Vznik úkolu: 26.10.2015

Termín :

4.7.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM projednala žádost p. K. P. a ukládá OMM zajistit realizaci retardérů v ul. Bratří Čapků. RM
ukládá MP zvýšený dohled na provoz v této ulici v zátěžových dobách, tj. okolo 7. hodiny ranní a
4. hodiny odpolední.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Splněno - zpomalovací prahy byly instalovány. V dané ulici
si však stěžuje p. S. na hluk, který způsobují vozidla, která se rozjíždějí po přejetí zpomalovacího
prahu. Z tohoto důvodu požaduje, aby zpomalovací práh, který je v blízkosti jeho domu, byl
odstraněn nebo přesunut na jiné místo. Bude projednáno a následně řešeno.

Závěr: schválen nový termín: 4.7.2016 z důvodu: Bude řešena stížnost p. S. na hluk, který je způsoben
přejezdem přes zpomalovací práh..
RM 332- 14078/15

Věc : Usnesení Regenerační komise č. 7/2015 - přemístění mobilního plakátovacího zařízení

20 434 Vznik úkolu: 26.10.2015

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s přemístěním mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí na místo
navržené Regenerační komisí. RM ukládá OMM projednat a následně podat žádost na
přemístění mobilního plakátovacího zařízení do ul. U Zázvorky nebo na náměstí Republiky.

Plnění:

Studie byla v NPÚ Josefov připomínkována, s umístěním mobilního plakátovacího zařízení na
náměstí Republiky však nesouhlasí. Zápis této komise a návrh postupu bude předložen do RM
349.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 333- 14126/15

Věc : Výjezd RM

20 479 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Tyc
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě stížnosti občanů z Malecí a dále ve smyslu návrhů vycházejících ze studie
"Doprava v klidu", ukládá OMM zahájit proces vedoucí ke zjednosměrnění komunikací v části
ulic Malecí a Družstevní.

Plnění:

Byly zpracovány 4 varianty, které byly předloženy k projednání vedení města. Z předložených
variant bylo odsouhlaseno vedením města, že se zatím provede pouze zjednosměrnění ulice
Družstevní. Situace dopravního značení je zpracována a odeslána k vyjádření na DI Náchod.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Probíhá projednávání zjednosměrnění ul. Družstevní..
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Tisk: 13.6.2016

RM 342- 14497/16

Věc : Ing. Prouza - opravy komunikací ul. Rezecká - směr na Rezek

20 910 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

TS Technické služby,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS provést přednostně nezbytné opravy povrchu komunikace v ul. Rezecká, a to až k
Rezku.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.7.2016 z důvodu: Práce probíhají, k dnešnímu dni zpracováno cca 15
t obalované směsi. Vzhledem k rozsahu prací žádáme o nový termín..
RM 343- 14528/16

Věc : Pamětní deska na věži Zázvorka - oprava

20 973 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s provedením opravy Pamětní desky na věži Zázvorka a se zadáním těchto prací
firmě Restaurátorství a pozlacovačství spol. s r.o., Petr Tomáš, Nové Město nad Metují, za
nabídkovou cenu 45.000 Kč.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 344- 14607/16

Věc : Prodej části pozemku z majetku města ve Vrchovinách

21 006 Vznik úkolu: 29.3.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr prodat část pozemku p. p. č. 876/3 o výměře cca 100 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, v majetku města,
zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, za podmínek
uvedených v příloze - návrh záměru. Náklady na vypracování znaleckého posudku budou
následně připočteny do minimální ceny za 1 m2 pozemku. Geometrický plán pro oddělení
pozemku zajistí a náklady spojené s jeho vyhotovením uhradí kupující.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 345- 14650/16

Věc : Majetkoprávní narovnání pozemků v cestě z ul. Družební do OÁZY

21 054 Vznik úkolu: 11.4.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. p. č. 681/8 o
výměře 152 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují dle zákresu a poté připravit návrh na zveřejnění
záměru směny. RM souhlasí s přemístěním brány z pozemku města p. p. č. 2072/1 na pozemek
p. p. č. 681/8 na náklady zahrádkářů a to tak, že brána bude tvořit spojnici vnějších rohů
pozemku p. p. č. 681/10 a pozemku p. p. č. 681/3 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že
vlastníkům, kteří nemají jiný přístup na svoje pozemky, rodině Č. a paní Z., bude umožněn
přístup ve stejném rozsahu jako doposud.

Plnění:

Splněno - vyhotovení GP, záměr bude předložen do RM 349. Zahrádkáři bránu nepřemístili.
Bude řešeno až po realizaci potřebných majetkoprávních kroků viz body 2/13 a 2/14.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

RM 345- 14658/16

Věc : Kácení dřevin rostoucích mimo les

21 058 Vznik úkolu: 11.4.2016

Termín :

TS Technické služby,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.5.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí s kácením 1 ks túje západní na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 345- 14669/16

Věc : Z Kontroly úkolů - RM 343 - 14542/16 - ul. Pod Lipami - podnět Ing. Prouzy

21 065 Vznik úkolu: 11.4.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

TS Technické služby, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: HabP
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s navrženými dílčími úpravami náběhových klínů v asfaltu a výřezů kolem stromů v
novém asfaltovém povrchu komunikace v ul. Pod Lipami a jejich oddělení bílým pruhem - vodící
čárou. RM ukládá TS zajistit realizaci opatření v součinnosti s OMM.

Plnění:

Splněno. Výřezy byly odděleny bílým pruhem, začátek výřezu a boky byly označeny dopravním
značením - plastovými patníky.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14697/16

Věc : Příkazní smlouva k akci „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ podání žádosti

21 091 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Příkazní smlouvu vč. všech jejích příloh mezi městem Nové Město nad Metují a
společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, za
celkovou cenu 54.450 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 346 - 3/1. RM pověřuje ST podpisem
této smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14698/16

Věc : Nadace VIA (Fond kulturního dědictví) - výsledky + oprava kříže u vjezdu do městské
části Spy

21 092 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí předložené informace o výsledku grantového řízení Fondu kulturního
dědictví Nadace VIA. RM souhlasí s obnovou památky a schvaluje zadání prací firmě
Restaurátorství a pozlacovačství spol. s.r.o., jednatel Petr Tomáš, Zborovská 213, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 25931725, za nabídkovou cenu 35.000 Kč vč. DPH.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

RM 346- 14701/16

Věc : ZD - Oprava komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují

21 094 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Oprava komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28.
října, Nové Město nad Metují" ve znění přílohy č. RM 346 - 3/5. RM ukládá OMM zahájit výběrové
řízení na dodavatele této akce.

Plnění:

Splněno - nebyla podána žádná nabídka. Nové vyhlášení viz RM 349 - bod 3/13.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14718/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - RED HELL 2016

21 105 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zapůjčením pódia, 10 ks pivních setů a 3 ks odpadkových košů na akci RED
HELL 2016, která se uskuteční v sobotu 04.06.2016 na Pavlátově louce v Novém Městě nad
Metují.

Plnění:

Splněno - akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14725/16

Věc : Vyřazení majetku

21 109 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.5.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v "MŠ Rašínova" a v "ZŠ a MŠ Krčín" ve
znění přílohy č. RM 346 - 6/2.

Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14731/16

Věc : Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 12.04. 2016 - požadavky na
činnost TS

21 111 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

TS Technické služby,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM bere na vědomí zápis OV Krčín ze dne 12.04.2016, ve znění přílohy č. RM 346 - 7/4, a bere
na vědomí, že operativní záležitosti uvedené v části zápisu nazvané "Požadavky a doporučení",
tj. opravit betonové schody na stezce od zvonice ke křižovatce ulic Na Kopci, Husitská, Bratří
Čapků; umístit odpadkový koš u plakátovací tabule v ul. Na Strážnici (nad Kujalkou); znovu
osadit světlo VO v ul. Nahořanská u č. p. 326 (předposlední dům vlevo ve směru na Nahořany)
zajistí TS. Přidání dalšího světla na stožár VO v ul. Železova louka, nedaleko od ústí do ul.
Dobrušská, považují TS za nadbytečné a budou v tomto smyslu informovat předsedu OV.

Plnění:

Odpadkový koš umístěn na požadované místo, lampa VO instalovaná.

Závěr: schválen nový termín: 31.7.2016 z důvodu: Oprava schodů U Zvonice bude zahájena po
dokončení opravy schodů do Spů. Předpokládaný termín zahájení, je konec června 2016..
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Tisk: 13.6.2016

RM 347- 14739/16

Věc : Prodej části pozemku z majetku města

21 162 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca
27 m2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují
před domem. RM ukládá OMM připravit a předložit RM návrh zveřejnění záměru města prodat
uvedenou část pozemku.

Plnění:

Připraveno, záměr bude předložen RM - viz bod RM 349 - 2/8. Žadatel informován o dalším
postupu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14753/16

Věc : Zápis č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu

21 176 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

6.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 20.04.2016 a
bere tento zápis na vědomí, ve znění přílohy č. RM 347 - 3/2. RM ukládá OMM projednat veškeré
podněty a návrhy komise s dotčenými odbornými útvary města a s vedením města a na základě
toho pak dát zpětnou informaci v RM a na dalším jednání Komise pro vyváženou dopravu.

Plnění:

Splněno. Předloženo do RM 349 viz bod 3/17.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14754/16

Věc : VŘ - Stavba chodníku při mostu ČD, Vrchoviny

21 177 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavba chodníku při mostu ČD,
Vrchoviny“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou
cenu 546.004,28 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve
znění přílohy č. RM 347 - 3/3 a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14757/16

Věc : Vyhodnocení spolupráce s firmou Východočeská rozvojová s.r.o.

21 180 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí předložené vyhodnocení spolupráce s firmou Východočeská rozvojová s.r.o.
trvající 3 měsíce. RM schvaluje prodloužení spolupráce s firmou Východočeská rozvojová s.r.o.,
Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28771044 do konce roku 2016, za
nabídkovou cenu 47.795 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu na poradenské služby v
oblasti dotačních možností, ve znění přílohy č. RM 347 - 3/6, a pověřuje ST podpisem této
smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

RM 347- 14759/16

Věc : Dětské hřiště na sídlišti Malecí v Novém Městě nad Metují - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo

21 181 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště na sídlišti Malecí v Novém
Městě nad Metují“ uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomovy parky Group
s.r.o, Prvomájová 866/24, Radotín, 153 00 Praha 5. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14760/16

Věc : Výjimka ze zásad města pro zadávání veřejných zakázek - Studie proveditelnosti projektu
„Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“

21 182 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu a souhlasí se
zadáním zakázky a uzavřením smlouvy na vyhotovení Studie proveditelnosti projektu „Stará
ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ s firmou AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, 171
00 Praha 7, za nabídkovou cenu 92.071,32 Kč vč. DPH.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14762/16

Věc : Stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most

21 183 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s řešením vedení VO dle varianty 1) a s úpravami chodníku, římsy a zábradlí na
Sepském mostě. RM souhlasí se zadáním zpracování PD dle varianty 1) a s poptáním
dodavatele stavebních úprav chodníku, římsy a zábradlí na Sepském mostě.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14763/16

Věc : Ze ZM 113 - 7/3 a 7/7 podněty a připomínky ke Staré škole v Krčíně

21 184 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

6.6.2016

Garant :

MST

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

Usnesení:

RM vzala na vědomí informace, které zazněly k problematice záchrany objektu Staré školy v
Krčíně při vystoupeních paní Mgr. T. S. a paní Z. M. na jednání ZM 113 dne 21.04.2016 a ke
kterým nebylo na ZM přijato žádné usnesení. RM ukládá OMM postoupit ve spolupráci s MST
informace z těchto vystoupení a předané písemné podklady do jednání pracovní skupiny Stará
škola, o jejímž ustavení rozhodlo ZM a ve které jsou zastoupeni také členové Spolku Krčín, jehož
jménem vystoupili i Mgr. T. S. a paní Z. M. na zmiňovaném zasedání ZM.

Plnění:

Splněno - zařazeno do RM 349 viz body 3/20 a 3/21.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

RM 347- 14764/16

Věc : Dopis obyvatel Nového Města nad Metují, Kaštánky II adresovaný pro ST a ZM

21 185 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

Garant :

6.6.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Nositel:
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM projednala dopis obyvatel Nového Města nad Metují, Kaštánky II adresovaný pro ST a ZM,
který byl na MěÚ doručen dne 03.05.2016. RM byla seznámena se stanovisky OVRR, TS a OMM
k tomuto dopisu a ukládá OMM připravit ve spolupráci s OVRR odpověď ST na tento dopis s tím,
že jak dopis občanů, tak odpověď ST bude zároveň zaslána prostřednictvím e-mailu na vědomí
ZM. RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti: ST, OMM, OVRR a obyvatel Nového Města nad
Metují, Kaštánky II, kteří zaslali dopis ST a ZM.

Plnění:

Splněno. Schůzka s občany proběhla dne 01.06.2016 s tím, že proběhlo vysvětlení současného
stavu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14765/16

Věc : VZ - „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové
Město nad Metují

21 186 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

Garant :

6.6.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a
oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že nebyla ve stanovené
lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM ukládá OMM
nové vypsání výběrového řízení.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14766/16

Věc : Žádost nájemce bytové jednotky, č. p. 1145 (DPS)

21 187 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Int: OSN/445

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytové jednotky v objektu č. p. 1145 (DPS), ul.
Českých bratří, nájemce pí M. V., dohodou ke dni 31.05.2016.

Plnění:

Splněno.

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

RM 347- 14773/16

Věc : Informace o průběhu konkurzu na ředitele/ku "MŠ Na Františku"

21 194 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: KupV
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM se seznámila s výsledky konkurzního řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845. RM ukládá OŠKS zajistit ve
spolupráci s OSÚ vyhlášení nového konkurzního řízení.

Plnění:

Splněno - nové konkurzní řízení je vyhlášeno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

RM 347- 14775/16

Věc : Žádost o zapůjčení zahradního nábytku - "ZŠ a MŠ Krčín"

21 196 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zapůjčením 5 ks pivních setů Základní škole a Mateřské škole Krčín na tradiční
školní akci "Krčínský maratón", která se uskuteční v pátek 27.05.2016 v areálu školy. RM ukládá
TS zajistit dovoz a odvoz pivních setů.

Plnění:

Splněno - akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Korespondence předsedy OV Krčín a Mgr. Martina Volfa ve věci rezignace člena OV Krčín
Mgr. M. Volfa
Termín :
Garant :
6.6.2016
21 199 Vznik úkolu: 9.5.2016
ST

RM 347- 14783/16

OSU Odbor správy úřadu,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

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

Usnesení:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí a souhlasit s rezignací pana Mgr. Martina Volfa na funkci
člena OV Krčín z důvodů pracovního vytížení a poděkovat mu za dosavadní práci.

Plnění:

Záležitost bude zařazena do programu jednání ZM 114 (12. zasedání ve volebním období 2014 2018)), tj. dne 16.06.2016. Návrh na volbu nového člena OV nebyl dosud předložen.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14784/16

Věc : Geovap, Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému
vybavení č. TP/2001-01/Nové Město nad Metují

21 200 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

31.5.2016

Garant :

TAJ

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky, Nositel: TovZ
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému
vybavení č. TP/2001-01/Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a
společností GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248,
DIČ: CZ15049248, ve znění přílohy č. RM 347 - 7/6, a pověřuje ST jeho podpisem.

Plnění:

Splněno - podpis dodatku zajištěn.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14791/16

Věc : Významné investice v příštích letech

21 241 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
6.6.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.5.2016

Garant :

MST

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

Usnesení:

RM projednala stávající investiční priority města a související finanční aspekty a možnosti, které
město má pro jejich budoucí realizaci v období do roku 2020. RM ukládá MST zpracovat a zaslat
e-mailem radním tabulku s výčtem diskutovaných významných investic, které by bylo vhodné a
možné realizovat v příštích letech.

Plnění:

Splněno - tabulka zaslána a bude o tom jednáno na RM 349 - bod 3/24.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

RM 348- 14797/16

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

21 245 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, vylučuje ze zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech
Svatých v Novém Městě nad Metují/ 4. etapa“ firmu Vladimír Silný, č. p. 26, 517 31 Bolehošť. RM
na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hřbitovní zdi,
hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují/ 4. etapa“ firmě Štefan Kroka, č. p. 251, 549
06 Bohuslavice, za nabídkovou cenu 657.328 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun 100 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy (§ 2219) na org. 1615 Místní památky (§
3326). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Štefan Kroka, č. p. 251, 549 06 Bohuslavice, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/6, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14798/16

Věc : VŘ - Stavební úpravy chodníku v ulici Malecí, Nové Město nad Metují

21 246 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v
ulici Malecí, Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 172.309,94 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - přesun 35 tis. Kč z
org. 1704 - Chodník ve Vrchovinách u viaduktu (§ 2219) na org.1699 - Stavební úpravy chodníku
v ul. Malecí (§ 2219). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy
č. RM 348 - 5/7, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

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

RM 348- 14800/16

Věc : VŘ - Příjezdová komunikace OÁZA

21 248 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Příjezdová komunikace zámková dlažba“ firmě green4plan, s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097, za
nabídkovou cenu 169.219 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou green4plan, s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO:
28857097, ve znění přílohy č. RM 348 - 5/9, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

RM 348- 14801/16

Věc : VŘ - Zateplení nástaveb, č. p. 467-8

21 249 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení bytového domu nástavby“ firmě Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, za nabídkovou cenu
112.932 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, ve znění přílohy č. RM
348 - 5/10, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14802/16

Věc : VŘ - Nátěry střešních konstrukcí a prvků

21 250 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nátěr střešních konstrukcí“
firmě Jiří Dvořáček, Nerudova 742, 552 03 Česká Skalice, IČO: 63589192, za nabídkovou cenu
99.000 Kč (dodavatel není plátce DPH). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Jiří Dvořáček, Nerudova 742, 552 03 Česká Skalice, ve znění
přílohy č. RM 348 - 5/11, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14805/16

Věc : Neprodloužení nájemní smlouvy

21 251 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem městských bytů a bytu. Ukončení
nájemních smluv bude provedeno ke dni 31.05.2016. RM ukládá OSN nabídnout všem výše
jmenovaným možnost ubytování v městské ubytovně.

Plnění:

Jako reakce na usnesení RM byly doručeny dvě žádosti od p. I. J a K.V. o přehodnocení těchto
usnesení. Obě žádosti předloženy do RM 349 viz body 4/3 a 4/4 - vzhledem k tomu, že jedné
žádosti je navrženo vyhovět a jedné ne, bude úkol daný tímto usnesením zrušen a nahrazen
dvěma samostatnými úkoly.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
RM 348- 14806/16

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

21 252 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
6.6.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zadání realizace akce "Místo pro přecházení - speciální nasvětlení, ul. TGM, Nové
Město nad Metují" firmě ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 102.962,35 tis. Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, ve
znění přílohy č. RM 348 - 5/15, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS
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Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 349 - 6.6.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Smlouva o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení - ul. Československé armády
Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/1 - Flash Příloha: RM 349 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Manželé Ing. J. B. a E. B., jako investor, požádali město o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.
p. č. 2075/8, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsanému na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do kterého je uloženo plynárenské
zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkovém rozsahu 4 m2, viz příloha č.
RM 349 - 2/1: smlouva + PN, geometrický plán, snímek mapy, majetek města-sítě-polohopis, ortofoto a sítě, ortofoto.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Odbory nemají námitky. Cena je 200 Kč/m2 zatíženého pozemku + DPH v zákonné výši.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 349- 14807/16,
(uložen úkol číslo 21261).
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město nad Metují a RWE GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, pro investora, manžele Ing. J. B. a E. B., v rozsahu 4 m2 dle geometrického
plánu č. 2059-2023/2016 ze dne 13.04.2016 k pozemku p. p. č. 2075/8 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, ve
znění přílohy č. RM 349 - 2/1, a to za celkovou částku 800 Kč + DPH v zákonné výši.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej části pozemku z majetku města ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/2 - Flash Příloha: RM 349 - 2/2 - Flash

Identifikace:

RM uložila OMM usnesením č. RM 344-14607/16 ze dne 29.03.2016 zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p.
č. 876/3 o výměře cca 100 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, v
majetku města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní
cenu 111 Kč/m2 pozemku s tím, že v kupní ceně jsou zahrnuty náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Záměr
města byl zveřejněn ode dne 26.04.2016 do dne 13.05.2016. Příloha č. RM 349 - 2/1: zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasily. Kupní cena v daném místě a čase obvyklá byla znalcem stanovena na částku
104 Kč/m2 pozemku. Po připočtení částky za znalecký posudek je cena za 1 m2 pozemku 111 Kč. Ke zveřejněnému
záměru města byla podána jediná nabídka v uzavřené obálce, která bude otevřena na zasedání RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM obálku - nabídková cena 111 Kč/m2 od manželů P. - odpovídá
znaleckému posudku. Byla doručena jedna jediná nabídka.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 349- 14808/16,
(uložen úkol číslo 21262).
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 876/3 o výměře cca 100 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Vrchoviny, v majetku města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad
Metují, do společného jmění manželů pí J. P. K. a p. Z. P., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 111 Kč/m2 a
za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru. Geometrický plán pro oddělení pozemku předloží městu Nové Město nad
Metují kupující do dne 15.08.2016.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

2.3 Prodej pozemku z majetku města na Rychtě - záměr č. 2
Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/3 - Flash Příloha: RM 349 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Po skončení zveřejnění záměru města prodat pozemek p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha
v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 předkládáme k projednání jednu doručenou
nabídku. Příloha č. RM 349 - 2/3: zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru města byla doručena 1 obálka, která bude otevřena na zasedání RM. Odbory s prodejem
pozemku souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM obálku s nabídkou fy Ateliér Dědek, Dobenínská 1992, Náchod, s
nabídkovou cenou ve výši 1.263 Kč/m2 vč. DPH - postupovala by stejně jako u p. S., který koupil sousední pozemek,
tj. závazek dostavby dle navrženého termínu dát do smlouvy. Radní diskutovali o sankčních podmínkách prodeje.
Podmínky smlouvy budou konzultovány se zájemcem.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 349- 14809/16,
(uložen úkol číslo 21263).
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město
nad Metují, zájemci společnosti ATELIER DĚDEK s. r. o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou
kupní cenu ve výši 1.263 Kč/m2, tj. celkem 378.900 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.4 Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci
Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/4 - Flash Příloha: RM 349 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Po skončení zveřejnění záměru města prodat pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m2, druh pozemku ovocný sad
v k. ú. Krčín, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, předkládáme k projednání 1 doručenou nabídku. Příloha č. RM
349 - 2/4: zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru města byla doručena 1 obálka, která bude otevřena na zasedání RM. Odbory s prodejem
pozemku souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM opět jedinou doručenou obálku s nabídkou p. Š. a nabídkovou cenou
555 Kč/m2. Cena dle znaleckého posudku je ve výši 600 Kč/m2. ST - navrhl hlasovat o nedoporučujícím usnesení pro
ZM, a to z důvodu nížší nabídkové ceny, než je znalecký posudek.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 349- 14810/16,
(uložen úkol číslo 21264).
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad, v k. ú.
Krčín, zájemci p. P. Š., který nabídl cenu 555 Kč/m2 vč. DPH, a to z důvodu, že nabídnutá kupní cena je nižší o 45 Kč za 1
m2 pozemku, než je cena obvyklá, která byla stanovena znaleckým posudkem v roce 2015 na částku 600 Kč/m2 pozemku.
RM 349 Doporučuje ZM nesouhlasit.

STIS

Stránka 16 z 62

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

2.5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení - ul. Na Hradčanech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/5 - Flash Příloha: RM 349 - 2/5 - Flash

SÚS Královéhradeckého kraje a.s. předkládá městu Nové Město nad Metují k projednání Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města p. p. č. 2165/2, 2042/3 a 2118 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Na Hradčanech, které jsou zapsané na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem přeložky plynárenského zařízení. Jedná se o přeložku vyvolanou
rekonstrukcí komunikace v ul. Na Hradčanech. Příloha č. RM 349 - 2/5: smlouva včetně koordinační situace stavby +
PN, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Odbory souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 349- 14811/16,
(uložen úkol číslo 21265).
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přeložku plynárenského zařízení vyvolanou
rekonstrukcí komunikace v ul. Na Hradčanech na pozemcích p. p. č. 2165/2, 2042/3 a 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu vč. přílohy: koordinační situace stavby - vše viz příloha č. RM 349 - 2/5.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Směna pozemků z majetku města v lokalita U Studýnek
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/6 - Flash Příloha: RM 349 - 2/6 - Flash

Paní Z. M. požádala o směnu pozemku z majetku města p. p. č. 2098/2 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Nové Město nad Metují, za pozemek v majetku žadatelky, p. p. č.
1016 o výměře 235 m2, druh pozemku lesní pozemek, k. ú. Nové Město nad Metují. Po konzultaci se SL a žadatelkou
byla směna ještě doplněna o nezaplocenou část pozemku p. p. č. 1017 o výměře cca 220 m2, druh pozemku
zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví pí Z. M. Příloha č. RM 349 - 2/6: foto 1, foto 2, ortofoto, pozemky
města, snímek mapy, snímek mapy - doplněný, technická mapa, zápis.
K rozhodnutí:
Uložit zajistit znalecký posudek a geometrický plán na rozdělení pozemku pro směnu.
Odůvodnění:
OMP: Důvodem pro podání žádosti bylo zjištění OMP, že celý pozemek p. p. č. 2098/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
je neoprávněně zaplocen. Následně byla na to upozorněna pí M., která městu nabízí směnu pozemků. Odbor správy
městských lesů má o pozemek pí M. zájem, protože navazuje na lesní pozemek v majetku města a bude tak umožněn
vhodnější přístup na městský pozemek. K návrhu na směnu pozemků byla svolána 16.05.2016 prac. schůzka, viz
příloha č. RM 349 - 2/6: zápis ze schůzky. OVRR: Pokud se tam někdy nějaká průjezdná cesta zrealizuje
(pravděpodobnost vidí z pohledu využití lokality malou), tak šířkové parametry pozemku jsou i mimo směnu
nevyhovující a muselo by se jednat o zásahu do sousedního pozemku. Navíc je možný přístup k pozemkům nezávisle
ze dvou stran. Proto se směnou souhlasí. ARCH: Vzhledem ke skutečnostem projednávaným na jednání 16.05.2016
se také přiklání ke směně pozemků. Argumentace SL a OMP je v tomto jeho rozhodnutí zásadní. ORM: Po prověření
na místě, souhlasí se směnou pozemků dle předloženého návrhu po doplnění. ODSH: K požadované směně
vyjadřuje negativní stanovisko, a to z důvodu zúžení případného průjezdního úseku komunikace. SL: Jednoznačně je
za SL pro směnu pozemku, která v případě získání do majetku města výrazně sníží nákladové položky na přibližování
dřeva z lokality nad „Starou plovárnou“. OŽP: Souhlasí se SL, jinak bez připomínek.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 349- 14812/16,
(uložen úkol číslo 21266).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé na pozemky p. p. č. 2098/2, p. p. č. 1016 a
na část pozemku p. p. č. 1017 o výměře cca 220 m2, k. ú. Nové Město nad Metují a zajistit geometrický plán na rozdělení
pozemku p. p. č. 1017, viz příloha č. RM 349 - 2/6: snímek mapy doplněný. Náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku uhradí město Nové Město nad Metují a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí žadatelka.
RM 349 Ukládá.

STIS

Stránka 17 z 62

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

2.7 Prodej části pozemku z majetku města v ul. U Lípy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/7 - Flash Příloha: RM 349 - 2/7 - Flash

Manželé L. a S. M. požádali o odkoupení části pozemku p. p. č. 674/21 o výměře 173 m2, druh pozemku trvalý travní
porost v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují. Důvodem je zřízení zahrady. Požadovaný pozemek je rozdělen GP č. 2000-534/2015, který byl součástí kupní
smlouvy. Seznam příloh č. RM 349 - 2/7: foto žadatele, geometrický plán, ortofoto, pozemky města a polohopis, sítě a
majetek města, snímek mapy, širší vztahy.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
ARCH, OVRR, ORM: Nedoporučují prodej požadovaného pozemku. Manželé M. s touto parcelou sousedí jen malou
částí a je tudíž pochopitelné, že by mohli míti zájem i Potočkovi, kteří mají pozemek v pronájmu, případně Holečkovi.
Prodej může výrazně zkomplikovat sousedské vztahy. Odborné útvary navrhují proto pokračovat v nájmu a definitivní
řešení odsunout na dobu, kdy bude definována výstavba rodinných domů a sítě pro pozemky nacházející se nad touto
lokalitou. OMP: Nyní pozemek užívají na základě platné nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 17.11.1997 manželé
Potočkovi.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 349- 14813/16
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 674/21 o výměře 173 m2, druh pozemku trvalý
travní porost v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, který je zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. O případném prodeji bude možné uvažovat až po definování výstavby rodinných domů a sítí pro pozemky,
které se nacházejí nad touto lokalitou.
RM 349 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.8 Prodej části pozemku z majetku města v ul. Českých legií
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/8 - Flash Příloha: RM 349 - 2/8 - Flash

OMP předkládá návrh záměru města prodat část pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Českých legií před domem č. p. 92.
Příloha č. RM 349 - 2/8: návrh záměru.
K rozhodnutí:
Uložit OMP zveřejnit záměr města prodat.
Odůvodnění:
Dle usnesení č. RM 347-14739/16 ze dne 09.05.2016: RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část
pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové
Město nad Metují před domem. RM ukládá OMM připravit a předložit RM návrh zveřejnění záměru města prodat
uvedenou část pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 349- 14814/16,
(uložen úkol číslo 21267).
RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Českých legií před domem č. p. 92.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

2.9 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v ul. Husitská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/9 - Flash Příloha: RM 349 - 2/9 - Flash

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupená GGP s r.o.,
Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují, žádá na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ze dne 02.09.2015 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení součásti
distribuční soustavy IP - 12 - 2007192/VB/1 - Nové Město n.M, p. č. 134/3 N. - kNN, v pozemcích města p. p. č. 129/2,
č. 134/1 a č. 675/1 vše v k. ú. Krčín, vedené na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to v
rozsahu 79 bm, dle geometrického plánu č. 833-9504/2015, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 200 Kč
+ DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého věcným břemenem. Celková cena je 15.800 Kč + DPH v
zákonné výši. Přílohy č. RM 349 - 2/9: návrh smlouvy + PN, snímek mapy, geometrický plán.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. RM 265-11295/13 ze dne
08.04.2013. Na stavbu byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Cena za zřízení věcného břemene byla
stanovena budoucí smlouvou ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 349- 14815/16,
(uložen úkol číslo 21268).
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení součásti
distribuční soustavy dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, v pozemcích města p. p. č. 129/2, č. 134/1 a č.
675/1 vše v k. ú. Krčín, vedené na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to v rozsahu 79 bm, dle
geometrického plánu č. 833-9504/2015, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1
bm pozemku zatíženého věcným břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí strana
oprávněná z věcného břemene. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, viz příloha č.
RM 349 - 2/9 (návrh smlouvy), a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.10 Prodej kanalizace a vodovodu z majetku města Ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/10 - Flash Příloha: RM 349 - 2/10 - Flash

Město je vlastníkem vodovodního řadu PVC 90 v délce 165 m a kanalizačního řadu PVC DN 300 v délce 163 m na
pozemcích p. p. č. 633/1 a 633/2 v k. ú. Vrchoviny, který město koupilo v roce 2007 za částku 250.000 Kč. Město je
vlastníkem vodovodní řadu PE 90 v délce 68 m a kanalizačního řadu PVC DN 300 v délce 70 m na pozemcích p. p. č.
633/1 a 633/2 a 654/10 v k. ú. Vrchoviny, který město koupilo v roce 2008 za částku 132.709 Kč. Společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., požádala o odkoupení uvedené kanalizace a vodovodu od města, a to v 5
splátkách do 5 let. Příloha č. RM 349 - 2/10: návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat kanalizaci a vodovod.
Odůvodnění:
Odbory s prodejem kanalizace a vodovodu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o návrhu fy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., na splácení částky do 5 let. Shodli se v tom, že
bude městem kupujícímu navrženo splatit celou částku najednou.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 349- 14816/16,
(uložen úkol číslo 21269).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat vodovodní řad PVC 90 v délce 165 m a kanalizační řad PVC DN 300 v délce
163 m na pozemcích p. p. č. 633/1 a 633/2 v k. ú. Vrchoviny a vodovodní řad PE 90 v délce 68 m a kanalizační řad PVC DN
300 v délce 70 m na pozemcích p. p. č. 633/1 a 633/2 a 654/10 v k. ú. Vrchoviny. RM požaduje splacení celé kupní ceny
najednou, tj. bez splátek rozložených do období 5 let.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

2.11 Prodej a pronájem části pozemku ve Vrchovinách - náves
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/11 - Flash Příloha: RM 349 - 2/11 - Flash

Pan V. H. po březnovém výjezdu RM požádal o odkoupení pozemků: p. p. č. 875/9, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, část o výměře 156 m2, p. p. č. 875/4, druh pozemku zahrada, část o výměře cca 240
m2 a p. p. č. 875/1, druh pozemku komunikace, způsob využití ostatní komunikace, část o výměře cca 300 m2, vše v
k. ú. Vrchoviny, viz příloha č. RM 349 - 2/11: žádost p. V. H. Další přílohy: foto, návrh záměru prodat, návrh záměru
pronajmout, ortofoto, ortofoto + sítě, polohopis, technická mapa vše.
K rozhodnutí:
Ne/uložit OMP zveřejnit záměr města prodat zaplocenou část pozemku.
Odůvodnění:
OMM: Po projednání této záležitosti při výjezdu RM bychom souhlasili, aby mu byl zaplocený pozemek prodán, došlo
tak k majetkoprávnímu narovnání. Na stávající parkovací plochu uzavřít nájemní smlouvu na neurčito s 3 měsíční
výpovědní lhůtou a po ukončení s uvedením pozemku do původního stavu (odvoz štěrku, navezení zeminy a osetí
travním semenem). Dále je potřeba žadatele vyzvat, aby navezený materiál rozházený na několika místech na
pozemku města co nejrychleji vyklidil a vrátil tak do původního stavu. TS: Vzhledem k tomu, že p. H. tyto pozemky již
delší čas využívá, viz zřízené parkoviště, tak se přikláním k názoru požadované pozemky prodat. ARCH: Nesouhlasím
se žádostí prodeje požadovaných pozemků. Důvodem mého nesouhlasu je, že většina pozemků uvedených v žádost
se nachází v novém ÚP v ploše Zeleň veřejná. Jedinou částí, u které by se dalo o odkupu uvažovat, je zaplocená část
p. p. č. 875/9. Je zde, ale potřeba zmínit, že stavba zdi byla postavena bez souhlasu majitele na pozemku města
Nového Města nad Metují. OŽP: Na pozemku p. p. č. 875/1 v k. ú. Vrchoviny se nachází mohutná lípa srdčitá (stáří
stromu cca 150 let) ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Z tohoto důvodu je vhodné, aby pozemek
odpovídající kořenové zóně tohoto stromu zůstal ve vlastnictví města, aby byl vyloučen možný negativní vliv při
využíváni pozemku soukromníky. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie
koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Pozemek p. p. č. 875/4 v k. ú. Vrchoviny je součástí zemědělského půdního fondu
(druh pozemku zahrada), orgán ochrany ZPF upozorňuje, že pokud by měl být pozemek využíván k nezemědělským
účelům, musel by vlastník pravděpodobně (podle charakteru záměru) požádat o souhlas k odnětí zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu. Dále upozorňujeme na vodovod a kanalizaci vedoucí na předmětných pozemcích.
OVRR: Nový ÚP NMnM převádí dotčené pozemky do veřejné zeleně, proto se připojuji k vyjádření ARCH a pozemky
neprodávat. Existence plotu a nové parkovací plochy by se měla řešit. ODSH: K možnosti prodeje za ODSH vyjadřuji
negativní stanovisko ze stejných důvodů jako OVRR a ARCH. OV Vrchoviny doporučuje prodej části pozemku
zabrané zrekonstruovaným plotem. Prodej dalších požadovaných pozemků nedoporučuje z důvodu umístění
inženýrských sítí, ale doporučuje jejich pronájem po upřesnění na místě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - s p. H. jsme při výjezdu řešili, že na zmiňovaném pozemku parkuje. Bude tam moci parkovat i nadále
po prodeji pozemku? Bylo vysvětleno, že nyní se jedná pouze o prodej pozemku města zabraný plotem, o pozemku
pod plochou využívanou k parkování se musí dále jednat, nelze pouze schválit zasypání veřejného prostranství
štěrkem, je třeba přesně stanovit rozměr pozemku a specifikovat jeho úpravy. Po zpracování nezbytných podkladů
pak bude třeba dát žádost o souhlas města se stavbou plochy pro parkování na městském pozemku.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 349- 14817/16,
(uložen úkol číslo 21270).
RM nesouhlasí s prodejem částí pozemků p. p. č. 875/9, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o
výměře 156 m2, p. p. č. 875/4, druh pozemku zahrada, o výměře cca 240 m2 a p. p. č. 875/1, druh pozemku komunikace,
způsob využití ostatní komunikace, o výměře cca 300 m2, vše v k. ú. Vrchoviny dle předložené žádosti a ukládá OMP
zveřejnit záměr města prodat pouze zaplocené části uvedených pozemků dle předloženého návrhu záměru prodat.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

2.12 Koupě části pozemku do majetku města pro chodník ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/12 - Flash Příloha: RM 349 - 2/12 - Flash

Paní L. H. nabízí městu k odkoupení část pozemku p. p. č. 218 o výměře cca 26 m x cca 0,5 m = cca 13 m2, která má
být dle projektu stavby chodníku ve Vrchovinách zastavěna částí chodníku. Příloha č. RM 349 - 2/12: foto, majetek
města a sítě, ortofoto a sítě, polohopis, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zajištění geometrického plánu na oddělení pozemku pro jeho koupi.
Odůvodnění:
OMM část pozemku potřebuje pro stavbu chodníku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 349- 14818/16,
(uložen úkol číslo 21271).
RM ukládá OMP zajistit geometrický plán na oddělení části pozemku p. p. č. 218 v k. ú. Vrchoviny, který by měl být dle
projektu zastavěn stavbou chodníku.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.13 Dohoda o vypořádání vlastnictví k pozemku na cestě do OÁZY
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/13 - Flash Příloha: RM 349 - 2/13 - Flash

Pro účely vypořádání spoluvlastnictví dohodou mezi městem Nové Město nad Metují, které vlastní podíl o velikosti
9/11 a manželi M. a L. H., kteří vlastní podíl o velikosti 2/11 pozemku p. p. č. 681/8 byl zajištěn geometrický plán č.
2060-046/2016 ze dne 04.05.2016, ze kterého byl oddělen pozemek p. p. č. 681/53 o výměře 60 m2, který zasahuje
do průchodu z ul. Družební směrem do OÁZY, viz příloha č. RM 349 - 2/13: snímek mapy. Město má zájem
zprůchodnit prostor mezi ul. Družební směrem do OÁZY. Další přílohy č. RM 349 - 2/13: dohoda o vypořádání + PN,
geometrický plán.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit dohodu o vypořádání spoluvlastnictví pozemku.
Odůvodnění:
Tato dohoda o vypořádání spoluvlastnictví je nezbytná pro dosažení uvolnění prostoru, který je neoprávněně uzavřen
branou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních o tom, k jakým majetkoprávním přesunům dojde, odpověděla vedoucí OMP a celou situaci
prezentovala na snímcích geometrického plánu se zákresem umístění brány.
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 349- 14819/16,
(uložen úkol číslo 21272).
RM doporučuje ZM schválit dohodu s manžely H. o vypořádání spoluvlastnictví k pozemku takto: město bude vlastnit
pozemek p. p. č. 681/53 o výměře 60 m2 a manželé H. budou vlastnit na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2 podíl o
velikosti 10/33, tj. 28 m2.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 349 - 6.6.2016

2.14 Prodej podílu 23/33 na pozemku z majetku města u cesty do OÁZY
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/14 - Flash Příloha: RM 349 - 2/14 - Flash

Po vypořádání spoluvlastnictví s manželi H. město nepotřebuje nadále vlastnit žádný podíl na pozemku p. p. č. 681/8
o výměře 91 m2. Z tohoto důvodu lze podíl města o velikosti 23/33, tj. 63 m2 prodat vlastníkům zahrádek, které jsou
přístupné z tohoto pozemku. Příloha č. RM 349 - 2/14: návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zveřejnění záměru města prodat podíl na pozemku.
Odůvodnění:
Podíl na pozemku p. p. č. 681/8 dále město nepotřebuje vlastnit, protože pozemky, které byly z tohoto pozemku
přístupné již město nevlastní.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 349- 14820/16,
(uložen úkol číslo 21273).
RM ukládá OMP zveřejnit záměr města prodat podíl o velikosti 23/33 na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.15 Koupě pozemku z majetku města ve Vrchovinách pro parkování
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/15 - Flash Příloha: RM 349 - 2/15 - Flash

Pan M. J. žádá o koupi, příp. nájem nebo výpůjčku na min. 20 let, části pozemku p. p. č. 876/1 o výměře cca 25 m2,
druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, z majetku města, vedeného u na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, na LV 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, za účelem vybudování
zpevněného parkovacího místa pro 2 osobní automobily. Požadovaná část pozemku je součástí veřejné zeleně, z
toho část slouží jako nezpevněný příjezd ke garáži žadatele. Příloha č. RM 349 - 2/15: snímek mapy, technická mapa,
foto.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s prodejem požadované části pozemku. Stanovit podmínky k případné stavbě zpevněného parkování na
pozemku města.
Odůvodnění:
Žadatel při osobním jednání upřesnil, že preferuje koupi, jako vyhovující zpevnění uvedl vysypání štěrkem. Odborné
útvary prodej nedoporučují, pozemek je součástí zatravněné „návsi“ a stezky mezi domy. Parcela je v novém, již
projednaném územním plánu vedena v ploše komunikace. Nelze proto souhlasit s převodem do soukromého
vlastnictví. Pozemek slouží k dopravní obslužnosti a zároveň jako veřejný prostor. Dle vyjádření fy Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., se v požadované ploše nachází veřejný vodovodní řad PVC 100 a společná vodovodní
přípojka pro sousední domy č. p. 91 a 111. Z hlediska fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., je vhodnější ponechat
pozemek ve vlastnictví města, při případném převodu by muselo být zřízeno věcné břemeno ve prospěch společnosti.
V případě zájmu žadatele o vybudování parkovacích míst odborné útvary požadují, aby tento předložil projektovou
dokumentaci, která bude obsahovat technický popis, prostorové požadavky, materiálové řešení stavby, vč. vyjádření
dotčených správců sítí k navrhovanému způsobu krytí jejich technického zařízení. Vzhledem k tomu, že se uzávěry
vodovodní přípojky nacházejí v trávě, hrozí jejich poškození, pokud nebude realizováno zpevnění v pojezdném
provedení, pouhé vysypání plochy štěrkem není vhodným řešením. ODSH doplňuje, že z hlediska bezpečnosti
silničního provozu, resp. zajištění výhledových poměrů v místě, je na požadované ploše možné zřídit stání pro jeden
osobní vůz. OMP: Z majetkoprávní hlediska by se jednalo o výpůjčku na dobu 20 let. OV Vrchoviny nedoporučuje
odkup pozemku z důvodu umístění inženýrských sítí, ale doporučuje výpůjčku za údržbu a příp. lehké vysypání plochy
štěrkem pro státní auta obdobně jako u dalších nemovitostí ve Vrchovinách.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 15 USNESENÍ č. RM 349- 14821/16,
(uložen úkol číslo 21274).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 876/1 o výměře cca 25 m2, druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Vrchoviny, z majetku města, vedeného na LV č. 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, z důvodu zachování celistvosti prostoru a vedení vodovodního řadu a umístění
přípojek pro sousední domy č. p. 91 a 111. RM doporučuje řešit záležitost parkování případnou výpůjčkou pozemku.
RM 349 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 349 - 6.6.2016

2.16 Pronájem pozemku z majetku města u bývalého lomu - Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/16 - Flash Příloha: RM 349 - 2/16 - Flash

Část pozemku p. p. č. 550 o výměře 125 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Spy, z majetku města, vedený na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, viz příloha č. RM
349 - 2/16: snímek mapy. V souladu s usnesením č. RM 346-14694/16 ze dne 25.04.2016 byl ode dne 06.05.2016 do
dne 24.05.2016 zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku za účelem skladování a zpracování dřeva,
skladování stavebních materiálů a jako plocha pod dočasnou stavbou kůlny. Ke zveřejněnému záměru bylo dne
09.05.2016 doručeno vyjádření žadatele p. J. Z., který uvedl, že s pronájmem dle zveřejnění i nájemným v navržené
výši 3 Kč/m2/rok souhlasí. Dále uvedl, že dřevo nyní skladované mimo požadovanou plochu odklidí do konce června,
viz příloha č. RM 349 - 2/16: vyjádření žadatele. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy po ukončení zveřejnění záměru města.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 346. Znění nájemní
smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu části pozemku, schválené usnesením č. RM 345-14653/16 dne
11.04.2016. Nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok stanoveno s ohledem na skutečnost, že město využívá cestu ve
spoluvlastnictví Z. k příjezdu do bývalého lomu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 16 USNESENÍ č. RM 349- 14822/16,
(uložen úkol číslo 21275).
RM ukládá OMM uzavřít s p. J. Z. ode dne 01.07.2016 Smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 550 o výměře 125 m2 v k. ú.
Spy, vedeného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, za
účelem skladování a zpracování dřeva, skladování stavebních materiálů a jako plocha pod dočasnou stavbou kůlny a za
nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.17 Prodloužení smlouvy o výpůjčce KČT - turistická základna na Rezku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/17 - Flash Příloha: RM 349 - 2/17 - Flash

Pozemek p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují (turistická základna na Rezku), viz příloha č. RM 349 - 2/17: snímek mapy. V souladu s usnesením č. RM 34714751/16 ze dne 09.05.2016 byl ode dne 17.05.2016 do dne 03.06.2016 zveřejněn záměr města prodloužit dobu
trvání výpůjčky o 1 rok. Klub českých turistů (dále jen „KČT“), odbor 108306, Nové Město nad Metují, zastoupen
předsedou Ing. Lubošem Hanušem, jako stávající vypůjčitel, podal dne 25.05.2016 vyjádření, že souhlasí s
prodloužením smlouvy o výpůjčce uzavřené na dobu určitou o 1 rok za stávajících podmínek - viz příloha č. RM 349 2/17: vyjádření žadatele. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením dodatku smlouvy o prodloužení smlouvy o 1 rok po zveřejnění.
Odůvodnění:
Pozemek je v současnosti ve výpůjčce KČT a slouží jako základna pro turistický oddíl dětí a mládeže (TOM STOPA)
pro práci s dětmi a mládeží, smlouva končí ke dni 21.06.2016 a vypůjčitel požádal o prodloužení výpůjčky o 1 rok.
Záměr pronájmu byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 347. V příloze č. RM
349 - 2/17 předkládáme návrh dodatku smlouvy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 17 USNESENÍ č. RM 349- 14823/16,
(uložen úkol číslo 21276).
RM ukládá OMM uzavřít dodatek č. 2 o prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku p. p. č. 1193/1 o výměře 4435 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ze dne 21.06.2010 a jejího dodatku č. 1 ze dne 25.06.2015, která byla
uzavřena na dobu určitou do dne 21.06.2016, a to o 1 rok do dne 21.06.2017 a to s vypůjčitelem, Klubem českých turistů,
odbor 108306, Nové Město nad Metují, zastoupeným předsedou Ing. Lubošem Hanušem - dle předloženého návrhu, ve znění
přílohy č. RM 349 - 2/17.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

2.18 Pronájem pozemku z majetku města pro zahrádku u letiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/18 - Flash Příloha: RM 349 - 2/18 - Flash

Pozemek p. p. č. 598/12 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a Nové Město nad Metují, je od roku 1997 pronajat p.
J. B., jako oplocená zahrada (zahrádkářská kolonie u letiště), viz přílohy č. RM 349 - 2/18: snímek mapy a foto.
Nájemce podal dne 04.05.2016 výpověď z nájmu s tím, že nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty dne
31.08.2016. V příloze č. RM 349 - 2/18 předkládáme návrh záměru.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď z nájmu, rozhodnout o zveřejnění pronájmu a ne/schválit předložený návrh.
Odůvodnění:
Odborné útvary a OV Krčín doporučují nabídnout pozemek opětovně k pronájmu ve stávajícím stavu. OMP: Je
předpoklad dalšího pronájmu, zájemci se na možnost pronájmu zahrádek dotazují.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 18 USNESENÍ č. RM 349- 14824/16,
(uložen úkol číslo 21277).
RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/12 o výměře 437 m2 v k. ú. Krčín, podanou dne
04.05.2016 nájemcem p. J. B., s tím, že nájem skončí dne 31.08.2016. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout
jako zahradu nejvyšší nabídce nájemného pozemek p. p. č. 598/12 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, z majetku
města, vedený na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru
města, a to ode dne 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je 5,50
Kč/m2/rok.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.19 Výpůjčka pozemku z majetku města v Krčíně - údržba zeleně
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/19 - Flash Příloha: RM 349 - 2/19 - Flash

Pozemek p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, vedeného u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, viz příloha č. RM 349 - 2/19: snímek
mapy. V souladu s usnesením č. RM 346-14693/16 ze dne 25.04.2016 byl ode dne 06.05.2016 do dne 24.05.2016
zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku pozemek za účelem údržby stávající zeleně. Ke zveřejněnému
záměru jsme neobdrželi žádné nabídky ani vyjádření.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a ponechat i nadále údržbu zeleně na pozemku v režii TS.
Odůvodnění:
Usnesením č. RM 346-14693/16 ze dne 24.04.2016 nebyl odsouhlasen pronájem pí P. K. dle její žádosti, ale bylo
uloženo OMM zveřejnit výpůjčku. Žadatelka telefonicky uvedla, že o výpůjčku za účelem údržby zřejmě nebude mít
zájem, písemné stanovisko v době zveřejnění nepodala. Údržba pozemku - veřejné zeleně - bude prováděna i nadále
TS.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 19 USNESENÍ č. RM 349- 14825/16
RM bere na vědomí, že nebyl projeven zájem o výpůjčku pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2 v k. ú. Krčín, z majetku
města, zapsaného na LV 1001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
za účelem údržby stávající zeleně. RM ukládá TS provádět i nadále údržbu uvedeného pozemku.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.20 Prodej části pozemku komunikace z majetku města v k. ú. Spy (PŘESUN z RM 347 - 2/2) PŘESUNUTO DO RM 350 = VÝJEZD
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/20 - Flash Příloha: RM 349 - 2/20 - Flash

Manželé J. a I. J. - Spy, požádali o odkoupení části z pozemku p. p. č. 608/2 o výměře cca 40 m2, druh pozemku
ostatní plocha ostatní komunikace, v k. ú. Spy, protože chtějí po dokončení RD stavět plot a nechtějí, aby pozemek
před jejich domem zůstal neudržovaný. Z důvodu zjištění přesné hranice pozemku komunikace v terénu bylo zajištěno
vytýčení sousedního pozemku p. p. č. 241/22 v k. ú. Spy. Bylo zjištěno, že oplocení tohoto pozemku je posunuté o
1,76 m od vlastnické hranice do pozemku komunikace na straně u pozemku žadatelů. Na opačné straně je hranice v
pořádku. Na zabrané části pozemku se nachází keře a stromy, které by bylo z důvodu zlepšení viditelnosti v ul.
Kosařova vhodné odstranit. Viz příloha č. RM 349 - 2/20: foto, foto - vytýčení, majetek města a sítě, ortofoto, snímek s
rozměry, technická mapa, žádost.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
ODSH, OMM nedoporučují prodej části pozemku, protože by došlo k zúžení uličního prostoru na veřejném
prostranství, omezení prostoru pro případné uložení inženýrských sítí, v současné době není vyřešeno umístění
kanalizace. OF nemá k prodeji připomínky. OVRR: Pokud se jedná o hranici, která je vyznačena v technické mapě
města, tak by po případném odkoupení tohoto pruhu zůstala ve veřejném prostoru dostačující šířka okolo 8,0 m. Dále
souhlasí s přesnějším geometrickým vyměřením. Z hlediska ÚP je taková změna nepatrná. OMM: Hranice pozemků
má svoji linii a logiku. Pokud by měl být pozemek odprodán žadatelům, měl by být prodán také vlastníkům pozemku p.
p. č. 241/22 z důvodu zachování plynulé linie. To by znamenalo ponechat zeleň v současném stavu. OV Spy se k
žádosti nevyjádřil.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o tom, zda nedat přednost prodeji, a to i u sousedních pozemků ve stejné linii podél komunikace.
Nakonec se radní shodli, že místo navštíví při výjezdu RM 350.

2.21 Smlouva o výpůjčce pozemku pro stavbu chodníků a zálivů ve Spech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/21 - Flash Příloha: RM 349 - 2/21 - Flash

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, předložila městu Nové
Město nad Metují Smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 604 o výměře cca 426 m2 v k. ú. Spy, zapsané na LV č.
154 pro obec Nové Město nad Metují a k. ú. Spy u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, kterou městu
přenechává za účelem výstavby chodníků a autobusových zálivů na silnici III/30821, Spy - Nové Město nad Metují do
bezplatného dočasného užívání - viz příloha č. RM 349 - 2/21: smlouva o výpůjčce + PN, koordinační situace stavby.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o výpůjčce.
Odůvodnění:
OMM s uzavřením smlouvy souhlasí, protože je podmínkou realizace stavby, zejména pro stavební řízení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 21 USNESENÍ č. RM 349- 14826/16,
(uložen úkol číslo 21278).
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 604 o výměře cca 426 m2 v k. ú. Spy, zapsané na LV č. 154 pro k.
ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, z majetku Královéhradeckého kraje, ve správě příspěvkové organizace Správa silnic
Královéhradeckého kraje, ve znění přílohy č. RM 349 - 2/21, vč. koordinační situace stavby chodníků a autobusových zálivů
na silnici III/30821, Spy - Nové Město nad Metují.
RM 349 Schvaluje.
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2.22 Podání pí Z. st. ve věci parkování
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 2/22 - Flash Příloha: RM 349 - 2/22 - Flash

Předkládáme na vědomí sdělení paní Z. Z. st. doručené dne 19.05.2019 ve věci parkování, adresované manželům
MUDr. H. M. a p. J. M., a odpověď ST ze dne 24.05.2016 na toto sdělení, viz příloha č. RM 349 - 2/22: sdělení pí Z.
st., sdělení ST k dopisu ze dne 17.05.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a doporučit vzít na vědomí ZM + uložit umístění DZ.
Odůvodnění:
Pí Z. uvádí ve svým sděleních, že jsou na vědomí RM a ZM, proto jsou její sdělení předkládána na nejbližším
zasedání RM a ZM i poté, co jsou písemně vyřízeny. Vzhledem k tomu, že k dohodě Z. a M. nedošlo, tak je navrženo
umístit na uvedenou místní komunikaci DZ zákaz stání.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 22 USNESENÍ č. RM 349- 14827/16,
(uložen úkol číslo 21279).
RM bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí sdělení pí Z. st. doručené dne 19.05.2016 a odpověď ST na toto sdělení
ze dne 24.05.2016, vše ve znění přílohy č. RM 349 - 2/22. RM ukládá OMM umístit na komunikaci na pozemku p. p. č. 2288 v
k. ú. Nové Město nad Metují dopravní značku zákaz státní.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.
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Rozvoj

14:15

OMM

3.1 Žádost o zrušení rozhodnutí RM (usnesení č. RM 344-14621/16 ze dne 29.03.2016, úkol č. 21018)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/1 - Flash Příloha: RM 349 - 3/1 - Flash

Žádost paní J. Š. o zrušení rozhodnutí RM (usnesení č. RM 344-14621/16 ze dne 29.03.2016, úkol č. 21018) ve věci
zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 349 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost o zrušení rozhodnutí RM ve věci zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují. Seznámit se s
novými informacemi odborných útvarů MěÚ a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Stanovisko OVRR, TS a ARCH - viz příloha č. RM 349 - 3/1.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Bližší komentář podal radním TAJ. Pohřebiště musí být umístěno 100 m od obytných budov. V archivu OVRR se
zjistilo, že vzniklo ak. arch. Tomkem řešení - TAJ řešení ve velkém formátu nechal kolovat k nahlédnutí se slovy, že
pro jeho velikost ho nebylo možné na MěÚ oskenovat do příloh. OMM by tuto studii měl dostat do rukou a zjistit, zda
začít úpravami prostoru rozptylovou loučkou. OMM - otázka, zda to nezařadit do zásobníku investičních akcí města.
TAJ - je stejného názoru. Mgr. Černý - rozšíření urnové části - na hřbitově u SPŠ je přeplněno. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 349- 14828/16,
(uložen úkol číslo 21280).
RM projednala žádost paní J. Š. o zrušení rozhodnutí RM (usnesení č. RM 344-14621/16 ze dne 29.03.2016, úkol č. 21018)
ve věci zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují. RM na základě předložené žádosti a nových informací,
předložených odbornými útvary MěÚ, ruší své usnesení č. RM 344-14621/16 ze dne 29.03.2016. RM ukládá OMM
zapracovat do Zásobníku investičních akcí města rozšíření hřbitova a zřízení rozptylové loučky dle studie zpracované ak.
arch. Tomkem.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Smlouva o dílo - Přístřešky pro autobusové zastávky Malecí a Na Strážnici
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/2 - Flash Příloha: RM 349 - 3/2 - Flash

V rozpočtu města na rok 2016 byly schváleny položky pro dodávku a montáž přístřešků pro autobusové zastávky
Malecí (ul. T. G. Masaryka) a Na Strážnici (ul. Nahořanská). Pro zastávku Na Strážnici již byla schválena smlouva o
dílo, ale z důvodu přesunu akce do roku 2016 nebyla podepsána. Nyní předkládáme nový návrh smlouvy o dílo na
dodávku a montáž přístřešků pro autobusové zastávky Malecí a Na Strážnici současně. Vzhledem k tomu, že byl
schválen jednotný typ přístřešku od firmy mmcité1 a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice, žádáme o udělení výjimky ze
Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a předkládáme návrh smlouvy o dílo na dodávku a montáž
přístřešků pro autobusové zastávky ve výši 276.389 Kč bez DPH, tj. 334.431 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu + schválit Smlouvu o dílo na dodávku a
montáž přístřešků pro autobusové zastávky Malecí a Na Strážnici.
Odůvodnění:
Při dodání obou přístřešků současně a při zaplacení zálohové faktury tak dojde k úspoře cca 30.000 Kč oproti
původním cenovým nabídkám.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - dotaz, zda je to cena za oba přístřešky. ORM - ano. Ing. Maur - měl totožný dotaz. Poté
odsouhlaseno.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 349- 14829/16,
(uložen úkol číslo 21281).
RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akce „Autobusový přístřešek na zastávce
Krčín - Na Strážnici“ a „Autobusový přístřešek pro zastávku Malecí“. RM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž
přístřešku za částku 276.389 Kč bez DPH, tj. 334.431 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1
a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.
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3.3 Demolice přístřešku pro autobusovou zastávku Malecí
Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/3 - Flash Příloha: RM 349 - 3/3 - Flash

Identifikace:

V rozpočtu města na rok 2016 byla schválena položka pro dodávku a montáž proskleného přístřešku pro autobusovou
zastávku Malecí (ul. T. G. Masaryka). Pro umístění nového proskleného přístřešku bude nutné provést demolici
stávající zděné zastávky. Na demolici stávající stavby byly poptány 4 firmy. Z toho pouze 2 podaly cenovou nabídku.
Nejvýhodnější z předložených nabídek je nabídka firmy SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové,
za nabídkovou cenu 44.952,71 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo na demolici přístřešku pro autobusovou zastávku Malecí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 349- 14830/16,
(uložen úkol číslo 21282).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na demolici zděného přístřešku pro autobusovou zastávku Malecí mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, na částku 44.952,71 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy č. RM 349 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Aktuální stav projektů ke dni 31.05.2016
Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/4 - Flash Příloha: RM 349 - 3/4 - Flash

Identifikace:

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 345 - 3/4.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 349- 14831/16,
(uložen úkol číslo 21283).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 31.05.2016, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/4.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Aktuální stav dotačních možností
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/5 - Flash Příloha: RM 349 - 3/5 - Flash

ORM předkládá RM nově přehled aktuálních informací z oblasti evropských dotací - viz příloha č. RM 349 - 3/5.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní požádali, aby pro příště dostávali kompletní přehled o dotačních možnostech, tj. nejen pouze nové výzvy.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 349- 14832/16
RM bere na vědomí předložené informace o možnostech získání evropských dotací na projekty města, ve znění přílohy č. RM
349 - 3/5.
RM 349 Bere na vědomí.
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3.6 Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa“
(MARINE s.r.o.)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/6 - Flash Příloha: RM 349 - 3/6 - Flash

V rámci projektu „Stará ekologická žádost - sanace znečištění, I. etapa“ je nutné zajistit dohody s vlastníky dotčených
pozemků o provádění sanačních prací a o zajištění vstupu na jejich pozemky. Upravení majetkoprávních vztahů je
požadavkem Operačního programu Životní prostředí, do kterého je předkládána žádost o dotaci.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 349- 14833/16,
(uložen úkol číslo 21284).
RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/6, mezi městem
Nové Město nad Metují a společností MARINE s.r.o., Řadová 465, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 42197058, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/7 - Flash Příloha: RM 349 - 3/7 - Flash

V rámci projektu „Stará ekologická žádost - sanace znečištění, I. etapa“ je nutné zajistit dohody s vlastníky dotčených
pozemků o provádění sanačních prací a o zajištění vstupu na jejich pozemky. Upravení majetkoprávních vztahů je
požadavkem Operačního programu Životní prostředí, do kterého je předkládána žádost o dotaci.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 349- 14834/16,
(uložen úkol číslo 21285).
RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby v souvislosti s
realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/7, mezi městem
Nové Město nad Metují a společností IVB solar s.r.o., Zemědělská 1091/3b, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO:
28768566, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.
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3.8 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - „Stará ekologická zátěž Elton sanace znečištění, I. etapa“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/8 - Flash Příloha: RM 349 - 3/8 - Flash

V souvislosti s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí s projektem
„Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa“ bylo v únoru 2016 oficiálně zahájeno jednání s KHK a v
květnu 2016 byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu
KHK, tak jak tomu bylo u předcházejícího projektu, doprůzkumu znečištění. Žádost o dotaci včetně smlouvy o
poskytnutí dotace je nyní schvalována v orgánech KHK. Dne 25.05.2016 byla žádost o dotaci i smlouva projednána
ve Výboru životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje a byla doporučena Radě i Zastupitelstvu kraje
ke schválení. V Radě kraje bude schvalováno dne 09.06.2016, následně dne 20.06.2016 v Zastupitelstvu KHK. Pro
zajištění zbývajících finančních prostředků pro projekt je nezbytné schválit tuto smlouvu ve znění přílohy č. RM 349 3/8. Finanční prostředky poskytnuté z KHK budou určeny na povinné kofinancování projektu ve výši 15 % z
uznatelných nákladů a dále na úhradu všech neuznatelných nákladů projektu. Celkem bylo požádáno o dotaci ve výši
2,5 mil. Kč, s termínem plnění ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2023.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK k zajištění povinného spolufinancování daného projektu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 349- 14835/16,
(uložen úkol číslo 21286).
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci „Stará ekologická zátěž ELTON sanace znečištění, I. etapa“, mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/8. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 VŘ - Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad
Metují /2
Identifikace:
Dne 01.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a následně jednání Komise pro posouzení a
hodnocení nabídek na akci „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové
Město nad Metují /2“. Ve stanovené lhůtě pro podávání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná obálka s nabídkou
uchazeče.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku, vypsat opětovně znovu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 349- 14836/16,
(uložen úkol číslo 21287).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František,
Nové Město nad Metují /2“ z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto
veřejnou zakázku. RM ukládá OMM nové vypsání výběrového řízení.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 349 - 6.6.2016

3.10 VŘ - Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/10 - Flash Příloha: RM 349 - 3/10 - Flash

Dne 01.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a následně jednání Komise pro posouzení a
hodnocení nabídek na akci „Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského“.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek. Byla však podána pouze 1 nabídka.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky + ne/schválit Smlouvu o dílo na akci „Parkovací automaty v Novém Městě
nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského“.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 349- 14837/16,
(uložen úkol číslo 21288).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského2“ firmě
WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, za nabídkovou cenu 860.044 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského“, mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, ve znění přílohy č. RM
349 - 3/10, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 VŘ - PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 01.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a následně jednání Komise pro posouzení a
hodnocení nabídek na akci „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují“. Ve stanovené lhůtě pro podávání
nabídek nebyla zadavateli doručena žádná obálka s nabídkou uchazeče.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku + vypsat opětovně znovu.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Diskuse radních nad důvody, proč se nedaří sehnat nějaké zájemce o zakázku.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 349- 14838/16,
(uložen úkol číslo 21289).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že nebyla ve
stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM ukládá OMM nové vypsání
výběrového řízení.
RM 349 Ukládá.
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3.12 Nová položka rozpočtu - PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/12 - Flash Příloha: RM 349 - 3/12 - Flash

RM 344 projednala podnět OV Vrchoviny, týkající se havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách a uložila
OMM zajistit zpracování statického a stavebního posouzení stávajících konstrukcí mostu z důvodu jejich možného
použití při stavbě nové lávky. Posouzení statika Ing. Ivana Šíra - viz příloha č. RM 349 - 3/12.
K rozhodnutí:
Vybrat variantu řešení opravy kamenného mostu - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší
+ ne/doporučit ZM schválit novou investiční akci a novou položku rozpočtu 2016.
Odůvodnění:
ORM doporučuje variantu - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší. OV Vrchoviny
podporuje lávku pro pěší.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Zainteresovaní se shodují na lávce pro pěší. Bude se rozhodovat v ZM.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 349- 14839/16,
(uložen úkol číslo 21290).
RM schvaluje, aby havarijní stav kamenného mostu ve Vrchovinách byl řešen rekonstrukcí na lávku pro pěší. RM doporučuje
ZM schválit novou investiční a akci a novou položku rozpočtu 2016 - PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na
lávku pro pěší. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun částky 180 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín Spy (§ 2219) na tuto novou položku.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 VŘ - "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují"
Identifikace:
Dne 27.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Obnova
živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují". Ve stanovené lhůtě pro podávání nabídek nebyla
zadavateli doručena žádná obálka s nabídkou uchazeče.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku + vypsat výběrové řízení znovu.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Diskuse radních o řešení, pokud se nepodaří sehnat zájemce o poptávanou zakázku.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 349- 14840/16,
(uložen úkol číslo 21291).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují" z
důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM ukládá OMM
nové vypsání výběrového řízení.
RM 349 Ukládá.
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3.14 Realizace stavebních úprav komunikace v ul. Rašínova a 28. října po částech dle zpracované PD z
roku 2011
Identifikace:
ZM 112 schválilo novou investiční položku v rozpočtu 2016 "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové
Město nad Metují". ZM schválilo potřebné RO a uložilo OMM vysoutěžit realizaci uvedené akce vč. zpracování
prováděcí dokumentace. RM 346 dne 25.04.2016 schválila dle zadání ZM připravenou zadávací dokumentaci a dne
26.04.2016 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele. V termínu do dne 27.05.2016 nebyla však podána žádná
nabídka. Toto zadávací řízení bude zopakováno a opakovaně bylo vyvěšeno. Pokud nebude podána žádná nabídka,
tak je požadavek, začít pracovat s již zpracovanou projektovou dokumentací na stavební úpravy komunikace v ul.
Rašínova a v ul. 28. října, kterou zpracovala v roce 2011 firma PROXION Náchod, a vysoutěžit realizaci podle ní.
Vzhledem k tomu, že rozpočet projektanta na rekonstrukci celé komunikace je cca 12 mil. Kč vč. DPH, je požadavek
realizaci rozdělit na části a nyní realizovat jen polovinu, dle výměr to vychází od přechodu u Domu hasičů až za vjezd
do "MŠ Rašínova".
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/schválit změnu ve vypsání soutěže na akci "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové
Město nad Metují", a to v případě, že v termínu do dne 24.06.2016 nebude podána opět žádná nabídka. Ne/doporučit
ZM uložit OMM zahájit přípravné práce pro vypsání, zajistit stanoviska dotčených správců sítí a vydání stavebního
povolení a následně vypsat výběrového řízení dle zpracované PD od firmy Proxion z roku 2011 na "Stavební úpravy
komunikace ul. Rašínova a 28. října", a to na polovinu této akce. Ne/doporučit ZM vypsat výběrové řízení na realizaci
jen poloviny komunikace, a to ve směru od Domu hasičů až pod vjezd do "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Příprava vypsání výběrového bude časově náročná. Nejdřív je nutné upravit PD a rozpočet na požadovanou část
realizace. Firma Proxion je nyní časově vytížena a čas by měla až ode dne 20.07.2016. Po úpravě PD se teprve může
požádat o stanoviska správců sítí (konec srpna 2016). Žádost o stavební povolení by se podávala asi začátkem září,
povolení bychom mohli mít cca v polovině října 2016. Realizace tak vychází na říjen - listopad. Je snaha najít jiného
projektanta dopravních staveb, který by mohl zpracovat potřebné úpravy dříve. Pak by realizace mohla začít cca o
měsíc dříve.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o řešení podle "staré" PD.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 349- 14841/16,
(uložen úkol číslo 21292).
RM doporučuje ZM schválit změnu ve vypsání soutěže na akci "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové
Město nad Metují", pokud v termínu pro podání nabídek po opakovaném výběrovém řízení nebude podána žádná vyhovující
nabídka. RM doporučuje ZM uložit OMM zahájit neprodleně přípravné práce pro vypsání nového výběrového řízení,
doporučuje ZM uložit OMM zajistit úpravu PD, stanoviska dotčených správců sítí a vydání stavebního povolení a následně
vypsat výběrového řízení na realizaci akce dle zpracované PD od firmy Proxion z roku 2011 na "Stavební úpravy komunikace
ul. Rašínova a 28. října", a to na část této akce, zejména na rekonstrukci komunikace v ul. 28. října a na část komunikace v
ul. Rašínova, a to do výše finanční částky schválené v rozpočtu 2016.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.15 Záporné vyjádření architektonické komise NPÚ k umístění mobilního plakátovacího zařízení na
náměstí Republiky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/15 - Flash Příloha: RM 349 - 3/15 - Flash

RM 332 nesouhlasila s přemístěním mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí na místo navržené
Regenerační komisí (ul. Komenského, do zeleného pásu před Zdravou výživu, do místa bývalé zrušené telefonní
budky). RM 332 uložila OMM projednat a následně podat žádost na přemístění mobilního plakátovacího zařízení do
ul. U Zázvorky nebo na náměstí Republiky. Uskutečnilo se několik jednání s památkáři, ze kterých vyplynulo, že
pokud se přemístění mobilního plakátovacího zařízení začlení do zpracované Studie nám. Republiky, tak se nad tím
sejde architektonická komise, která to ještě posoudí. Zápis z jednání před zpracováním studie, samotná studie a zápis
z architektonické komise, která zasedla dne 09.05.2016 jsou přiloženy. Závěrem je, že architektonická komise
doporučuje zamítnout předložený návrh umístění mobilního plakátovacího zařízení na území MPR.
K rozhodnutí:
Uložit OMM projednat v Regenerační komisi nový návrh na umístění mobilního plakátovacího zařízení.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Mgr. A. Vít Lukas - informoval radní o jednání s památkáři, kterým se všechny jeho návrhy na úpravy na náměstí
Republiky líbily, kromě umístění reklamního plakátového poutače.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 349- 14842/16,
(uložen úkol číslo 21293).
RM ukládá OMM projednat v Regenerační komisi nový návrh na umístění mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Změna v parkovacím režimu na Husově náměstí a části ul. Komenského - Nařízení č. 6/2016 o
placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/16 - Flash Příloha: RM 349 - 3/16 - Flash

Usnesením RM 329-13938/15 ze dne 14.09.2015: "RM bere na vědomí předložené materiály ke zpoplatněnému
parkování. RM ukládá OMM do návrhu nařízení o placeném stání na místních komunikacích ve městě Nové Město
nad Metují zapracovat projednané změny a postupovat v dalších krocích dle upravené přílohy č. RM 329 - 5/1
„Harmonogram k zavedení placeného parkování na Husově náměstí a ul. Komenského“. OMM ve spolupráci s MST,
PRAV a odbornými útvary má zpracované nařízení na zpoplatnění Husova náměstí a části ul. Komenského (2 veřejná
parkoviště - před bankami a před městskou knihovnou) ve formě Nařízení č. 6/2016 o placeném stání na vymezených
úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují. Nařízení bude ke schválení předloženo s
nabytím účinnosti ode dne 01.09.2016. Nařízení č. 6/2016 nahrazuje Manuál pro parkování na Husově náměstí z roku
2013. RM bude zároveň ke schválení předložen ceník parkovného. Vzhledem k závažnosti a k obsahu tohoto
Nařízení bude ještě před jeho schválením v RM (v jejíž kompetenci schvalování Nařízení je) předloženo na vědomí do
ZM.
K rozhodnutí:
RM před schválením Nařízení č. 6/2016 doporučuje ZM seznámit se s obsahem nařízení a ceníkem parkovného ve
znění přílohy č. RM 349 - 3/16.
Odůvodnění:
PRAV: Návrh nařízení je zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v
platném znění, na jejichž základě je město oprávněno vymezit oblasti, ve kterých bude stání na místních
komunikacích zpoplatněno. Zároveň bude nutné, aby RM schválila ceník placeného stání, který stanoví výši
parkovného a úplatu za vydání parkovacích karet.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním MST - vysvětlil, proč je Nařízení předkládáno do ZM na vědomí a vysvětlil, jak a proč
byly nastaveny jednotlivé platby a způsoby plateb. Radní diskutovali o časovém vymezení plateb v neděli mj. s
ohledem na bohoslužby.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 349- 14843/16,
(uložen úkol číslo 21294).
RM projednala návrh Nařízení č. 6/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města
Nové Město nad Metují a návrh Ceníku parkovného, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/16, a předkládá ZM tyto návrhy na vědomí
a k seznámení se s nimi.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

3.17 Zápis č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu - projednané podněty - stanoviska k podnětům
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/17 - Flash Příloha: RM 349 - 3/17 - Flash

RM dne 09.05.2016 přijala usnesení č. RM 347-14753/16: "RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Komise pro
vyváženou dopravu ze dne 20.04.2016 a bere tento zápis na vědomí, ve znění přílohy č. RM 347 - 3/2. RM ukládá
OMM projednat veškeré podněty a návrhy komise s dotčenými odbornými útvary města a s vedením města a na
základě toho pak dát zpětnou informaci v RM a na dalším jednání Komise pro vyváženou dopravu." OMM projednal
podněty a stanoviska a vyjádření odborných útvarů předkládá do RM 349. Stanoviska a informace k jednotlivým
podnětům jsou zapracovány přímo do textu zápisu č. 8 - viz příloha č. RM 349 - 3/17.
K rozhodnutí:
Projednat stanoviska k podnětům z Komise pro vyváženou dopravu, vzít je na vědomí a postoupit na další jednání
Komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 349- 14844/16,
(uložen úkol číslo 21295).
RM projednala ve znění přílohy č. RM 349 - 3/17 stanoviska a informace k podnětům uvedeným v zápise č. 8 z jednání
Komise pro vyváženou dopravu ze dne 20.04.2016, bere je na vědomí a ukládá OMM s nimi seznámit Komisi pro vyváženou
dopravu na jejím dalším jednání, které je plánováno na dne 22.06.2016.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Dopravní značení - parkoviště v ul. Družstevní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/18 - Flash Příloha: RM 349 - 3/18 - Flash

V roce 2014 bylo vybudováno nové parkoviště v ul. Družstevní. Vzhledem k tomu, že zde neustále dochází k
nevhodnému parkování na místě, které je určeno k otáčení vozidel a dále jako průchod pro pěší ke spojovacímu
chodníčku, tak byl na ORM vznesen dotaz od občanů, zda by se zde mohlo umístit dopravní značení, které by
zamezilo tomuto nevhodnému parkování. Na základě podnětu byla záležitost telefonicky projednána s Policií ČR,
Dopravní inspektorát Náchod (dále jen "DI Náchod"). Zástupce DI Náchod doporučuje v daném místě provedení
vodorovného dopravního značení č. V12a - žlutá klikatá čára „Zákaz stání“. V příloze č. RM 349 - 3/18 dokládáme foto
nevhodného parkování. Odhad nákladů na provedení je cca 2.000 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit provedení vodorovného dopravního značení č. V12a - žlutá klikatá čára „Zákaz stání“ na parkovišti v ul.
Družstevní na místě, které je určeno pro otáčení vozidel a jako přístupová cesta pro pěší.
Odůvodnění:
Daná situace znemožňuje vozidlům, která vyjíždějí z posledních parkovacích míst, bezpečné otočení a snadný výjezd
z parkoviště a dodržení potřebného bezpečného prostoru pro průchod chodců. Dále v místě dochází i k poškozování
přilehlé travnaté plochy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - zjednosměrnění provozu bude jen v ul. Družstevní a v části ul. Malecí ne? ORM - potvrdilo, že
pouze ul. Družstevní.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 349- 14845/16,
(uložen úkol číslo 21296).
RM schvaluje provedení vodorovného dopravního značení č. V12a - žlutá klikatá čára "Zákaz stání" na parkovišti v ul.
Družstevní na místě, které je určeno pro otáčení vozidel a jako přístupová cesta pro pěší. RM pověřuje OMM k zajištění
příslušných vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
RM 349 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

3.19 Umístění DZ v ul. Československé armády (v úseku od ul. U Lípy po ul. Sadová) - svislé DZ „Zákaz
zastavení“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/19 - Flash Příloha: RM 349 - 3/19 - Flash

MP po pochůzce s občanem p. P. informovali ORM o nebezpečnosti silničního provozu v ul. Československé armády
(silnice III/014 22) v úseku od ul. U Lípy po ul. Sadová. Dotčená silnice má zde tvar písmene „S“ a parkování vozidel
podél pravé strany silnice ve směru od ul. U Lípy po ul. Sadovou tak zvyšuje nebezpečnost dané situace. V měsíci
dubnu se zde vzhledem k nepřehlednosti úseku stala dopravní nehoda. MP navrhuje problém co nejdříve vyřešit, a to
umístěním svislého DZ č. B28 „Zákaz zastavení“. Záležitost byla projednána s Policií ČR, Dopravní inspektorát
Náchod. Zástupce DI Náchod bude souhlasit s umístěním svislého dopravního značení č. B28 „Zákaz zastavení“.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním svislého DZ č. B28 „Zákaz zastavení“ v ul. Československé armády v úseku od ul. U Lípy po
ul. Sadová z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Odůvodnění:
Dotčený úsek ul. Československé armády je momentálně z hlediska bezpečnosti silničního provozu nevyhovující a
dochází na něm k dopravním nehodám. Umístění DZ by zvýšilo bezpečnost silničního provozu, zejména přehlednost
daného úseku. Odhad nákladů na realizaci je cca 1.000 Kč vč. DPH. Dopravní značení bude umístěno na sloupu
veřejného osvětlení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se v diskusi zabývali přesným umístěním začátku platnosti DZ - shodli se, že je nutno zamezit jakémukoliv
stání vozidel v úseku mezi křižovatkami ulic U Lípy x Československé armády a Československé armády x Sadová.
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 349- 14846/16,
(uložen úkol číslo 21297).
RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ v ul. Československé armády v úseku mezi
křižovatkou s ul. U Lípy a ul. Sadová ve směru k bývalým kasárnám, z důvodu zvýšení bezpečnosti a přehlednosti silničního
provozu. RM ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.20 Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Stará škola ze dne 16.05.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/20 - Flash Příloha: RM 349 - 3/20 - Flash

Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Stará škola ze dne 16.05.2016 - viz příloha č. RM 349 - 3/20.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis a v návazném bodě 3/21 stanovit další postup, tj. doporučení pro ZM k návrhům
skupiny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 349- 14847/16
RM bere na vědomí Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny Stará škola ze dne 16.05.2016, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/20.
RM 349 Bere na vědomí.
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Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

3.21 Závěry a doporučení Pracovní skupiny Stará škola
Identifikace:
Pracovní skupina Stará škola na svých 3 jednáních důkladně zhodnotila současný stav budovy, plány Spolku Krčín a
možnosti budoucího využití objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná pracovní skupinu ustavenou ZM, doporučuje MST
předložit na nejbližší jednání ZM nejen doporučení pracovní skupiny uvedené v Zápisu č. 3 schvalovaného touto RM
(viz předchozí bod č. RM 349 - 3/20), ale i všechny 3 zápisy z jednání pracovní skupiny, neboť po jejich prostudování
je možno pochopit, na základě jakých podkladů pracovní skupina došla ke konsensuálnímu doporučení pro ZM.
Návrhy a závěry projednala dne 6. června 2016 RM 349, která přijala toto usnesení: "
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí průběh a závěry jednání Pracovní skupiny Stará škola + poděkovat všem členům za
jejich aktivní přístup a a zaujmout doporučující stanovisko pro ZM k návrhům a doporučením Pracovní skupiny Stará
škola.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Radní se v diskusi shodli v tom, že doporučí ZM schválit v této chvíli pouze opatření č. 5, tj. zajištění objektu proti
dalšímu chátrání. Ostatní návrhy a závěry doporučí ZM vzít pouze na vědomí, protože se jedná převážně o investice,
které je ale možné schvalovat a realizovat pouze tehdy, když bude jasné, jakým způsobem bude objekt využíván
vypůjčitelem, tj.
Spolkem Krčín, jak a z čeho budou související investice financovány a k jaké součinnosti bude mezi Spolkem Krčín a
městem při tom docházet.
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 349- 14848/16,
(uložen úkol číslo 21298).
RM na základě závěrů Pracovní skupiny Stará škola doporučuje ZM vzít na vědomí tato předložená doporučení a návrhy:
1. Nebourat budovu Staré školy; 2. Vzít na vědomí vývoj a aktuální stav výpůjčky budovy Spolkem Krčín; 3. Vzít na vědomí
zařazení stavebních akcí souvisejících s rekonstrukcí budovy Staré školy do Zásobníku investic města v odhadovaných
objemech finančních prostředků: a) statické zabezpečení objektu - 1,6 mil. Kč; b) výměna krovu, krytiny a klempířských
prvků - 1,45 mil. Kč. 4. Vzít na vědomí, že další případné investice související s rekonstrukcí sítí a interiéru je možné spočítat
a vyhodnotit po předložení konkrétního využití budovy pronajímatelem. 5. Pověřit OSN, aby v rámci svého rozpočtu zajistil
nezbytné úkony zajišťující minimálně současný stav budovy; 6. Rozhodnout o zařazení částky potřebné na realizaci níže
uvedených aktivit ve výši 120.000 Kč do rozpočtu OMM: a) zpracování projektové dokumentace na provedení statického
zabezpečení objektu (mikropiloty + opěrnou zeď) - předpokládané náklady 50-70 tis. Kč; b) zpracování aktuálního
geologického průzkumu - předpokládané náklady 10 tis. Kč; c) odborné posouzení napadení krovu dřevokazným hmyzem a
houbami vč. návrhu ošetření, nebo případných výměn - předpokládané náklady 10 tis. Kč; d) na základě výsledku bodu c.,
oslovit projektanta s požadavkem projektové dokumentace na výměnu krovu (pokud bude nutné) a střešní krytiny předpokládané náklady 25 tis. Kč; e) oslovit rozpočtáře a nechat provést položkový rozpočet na opravu střešní krytiny a
výměny krovu - předpokládané náklady 10 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit návrh opatření č. 5 a uložit OSN, aby v rámci svého rozpočtu na rok 2016 zajistilo nezbytné úkony
zabezpečující minimálně současný stav budovy.
RM doporučuje ZM vyslovit poděkování všem členům Pracovní skupiny Stará škola za aktivitu a odvedenou práci a ukončit
činnost této skupiny, kterou ZM ustavilo.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.22 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě - VO v ul. Kasárenská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/22 - Flash Příloha: RM 349 - 3/22 - Flash

Část trasy podzemního vedení veřejného osvětlení (dále jen "VO") plánovaného do ul. Kasárenská se bude muset
uložit do silnice III/01422, která prochází ul. Československé armády a která je ve vlastnictví KHK. Celkem se jedná o
3 m a úhrada za omezení užívání nemovitosti činí 1.210 Kč. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a
omezení užívání nemovitosti + Předkládací návrh - viz příloha č. RM 349 - 3/22.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti - VO v ul. Kasárenská.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 349- 14849/16,
(uložen úkol číslo 21299).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi městem Nové Město nad
Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje pro stavbu "Nové Město nad Metují - ulice Kasárenská p. č. 658/3, 653/1,
2075/1, OI.01 Veřejné osvětlení, k. ú. Nové Město nad Metují - Nové Město nad Metují", ve znění přílohy č. RM 349 - 3/22, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

3.23 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/16/BVB/MS
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/23 - Flash Příloha: RM 349 - 3/23 - Flash

Pro stavbu VO v ul. Kasárenská je třeba uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále
jen "ŘSD ČR") Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/16/BVB/MS. Kabel VO v
ul. Kasárenská se připojuje cca v délce 1 m na VO, které je na pozemku ve vlastnictví ŘSD ČR. Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/16/BVB/MS + Předkládací návrh - viz příloha č. RM 349 - 3/23.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/16/BVB/MS.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 349- 14850/16,
(uložen úkol číslo 21300).
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/16/BVB/MS mezi
městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/23, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.24 Významné investice 2017 - 2020 - doporučení pro ZM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 3/24 - Flash Příloha: RM 349 - 3/24 - Flash

Plnění usnesení č. RM 348-14791/16 z koncepční RM: "RM projednala stávající investiční priority města a související
finanční aspekty a možnosti, které město má pro jejich budoucí realizaci v období do roku 2020. RM ukládá MST
zpracovat a zaslat e-mailem radním tabulku s výčtem diskutovaných významných investic, které by bylo vhodné a
možné realizovat v příštích letech." MST zpracoval tabulku a zaslal ji e-mailem radním k vyplnění - tabulka viz příloha
č. RM 349 - 3/24.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM realizaci významných investic na období 2017 - 2020.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Komentář MST, na který navázala rozsáhlá debata radních o investičních akcích a návazných možností úvěru na
jejich realizaci. Pro další podrobnou diskusi o těchto klíčových záležitostech bude třeba svolat seminář zastupitelů.
K Čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 349- 14851/16,
(uložen úkol číslo 21301).
RM doporučuje ZM rozhodnout o termínu konání investičního semináře pro zastupitele města Nové Město nad Metují k
významným investičním akcím města pro období 2017 - 2020.

STIS
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Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

3.25 Nová položka rozpočtu - PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje
Identifikace:
Bod předložený přímo na zasedání RM. V současné době je zpracovávána pro SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
firmou Optima spol. s r.o., Vysoké Mýto projektová dokumentace na rekonstrukci silnice v ul. 1. máje a silnice v úseku
od Stavostrojského mostu do Vrchovin po kruhový objezd. V ulici 1. máje by silnice měla zůstat ve stávající šíři, jsou
ale potřeba vyměnit obrubníky a výškově je osadit tak, aby odpovídaly všem normám a předpisům. Proto je nezbytné
upravit s rekonstrukcí silnice i chodníky. V rozpočtu s položkou na zpracování PD na stavební úpravy chodníků v ul. 1.
máje nebylo počítáno. ORM předkládá RM a následně ZM ke schválení novou položku rozpočtu na zpracování PD.
Firma Optima spol. s r.o., Vysoké Mýto zpracovává PD na rekonstrukci silnice, a má už všechna potřebná zaměření a
i proto, že chodník přímo navazuje na silnice, tak je vhodné zadat PD - stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje této
firmě.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou položku rozpočtu 2016, schválit rozpočtové opatření a přímé zadání veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Vedoucí ORM vysvětlila, že se jedná o vynucenou investici a je třeba součinnost města už nyní při zpracování PD.
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 25 USNESENÍ č. RM 349- 14852/16,
(uložen úkol číslo 21302).
RM doporučuje ZM schválit novou položku rozpočtu 2016 - PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje. RM doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření - přesun částky 150 tis. Kč z org. 1702 Cyklostezka Budín - Spy (§ 2219) na tuto novou položku.
RM doporučuje ZM schválit výjimku z pravidel zadávání zakázek a zakázku přímo zadat vybrané projekční firmě.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.26 Podnět Ing. Prouzy - rekonstrukce ul. Na Hradčanech / Rezecký most
Identifikace:
Ing. Prouza vznesl podnět k chystané investici KHK - rekonstrukce Rezeckého mostu a silnice v ul. Na Hradčanech.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - upozornil na problém související s autobusovou zastávkou, která je u Rezeckého mostu a nesplňuje
potřebné parametry. Proto je třeba toto vyřešit tak, aby v rámci rekonstrukce došlo k nápravě. Je na to třeba upozornit
SÚS jako investora rekonstrukce, aby související PD řešila umístění zastávky v obou směrech - je to důležitá zastávka
pro občany města, která plní úlohu především v místní dopravě po městě.
K Čl. 3. 26 USNESENÍ č. RM 349- 14853/16,
(uložen úkol číslo 21303).
RM ukládá OMM kontaktovat Královéhradecký kraj, respektive SÚS Královéhradeckého kraje, ve věci zastávek autobusové
dopravy u Rezeckého mostu, konkrétně požádat, aby v rámci PD připravované pro rekonstrukci Rezeckého mostu a
rekonstrukci ul. Na Hradčanech, bylo vyřešeno umístění uvedených autobusových zastávek v obou směrech.
RM 349 Ukládá.
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Správa nemovitostí

16:45

OMM

4.1 Výpověď p. Tomáše Smoly z nájmu nebytových prostor, č. p. 14
Identifikace:

(Int.: OSN/452) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/1 - Flash Příloha: RM 349 - 4/1 - Flash

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p.14, ul. Komenského, podaná nájemcem p. Tomášem
Smolou, T. G. Masaryka 200, Nové Město nad Metují, IČO: 72851422. Výpověď je podána v souladu s nájemní
smlouvou a tříměsíční výpovědní lhůta končí ke dni 31.08.2016. Jedná se celkem o 77,5 m2 - využití tiskárna.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podanou výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 14, ul. Komenského.
Odůvodnění:
Pan Tomáš Smola podal výpověď z nájmu v souladu s nájemní smlouvu, jako důvod uvádí potřebu větších prostor pro
svou podnikatelskou činnost. Po oznámení výpovědi, začal zástupce OSN jednat s nájemcem vedlejšího prostoru ve
stejném objektu, který o uvolněný prostor projevil zájem. Další postup je uveden v samostatně projednávaném bodu č.
4/2 .
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 349- 14854/16,
(uložen úkol číslo 21304).
RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor objektu č. p. 14, ul. Komenského, podanou nájemcem p.
Tomášem Smolou, T. G. Masaryka 200, Nové Město nad Metují, IČO: 72851422.
RM 349 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Žádost p. Marcela Rydla o pronájem (rozšíření pronájmu) nebytových prostor, č. p. 14
Identifikace:

(Int.: OSN/453) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/2 - Flash Příloha: RM 349 - 4/2 - Flash

Žádost p. Marcela Rydla, Komenského 14, Nové Město nad Metují, IČO: 15463265, o pronájem uvolněných
nebytových prostor v objektu č. p. 14, ul. Komenského, Nové Město nad Metují. Jedná se celkem o 77,5 m2.
Pronájmem uvolněných prostor by došlo k rozšíření provozovny, kterou žadatel již v tomto objektu užívá - využití jako
truhlářská dílny. OSN navrhuje zveřejnit záměr pronájmu uvolněných nebytových prostor, jako rozšíření provozovny p.
Marcela Rydla.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru rozšíření provozovny p. Marcela Rydla o uvolněné prostory.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN je rozšíření prostor stávající provozovny p. Marcela Rydla o uvolněné prostory logický krok, který
navazuje na výpověď stávajícího nájemce. Pokud by někdo z veřejnosti měl zájem o pronájem těchto prostor, na
zveřejněný záměr může reagovat svou nabídkou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - vyloučil se z hlasování k tomuto bodu pro možnost podjatost. Ing. Maur - dotaz, o který prostor se konkrétně
jedná? TAJ, OSN - vysvětlili.
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 349- 14855/16,
(uložen úkol číslo 21305).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu uvolněných nebytových prostor objektu Komenského č. p.14, Nové Město nad
Metují v celkovém rozsahu 77,5 m2, jako rozšíření stávající provozovny nájemce p. Marcela Rydla, IČO: 15463265. Jako
minimální nabídková cena je stanoveno 473 Kč/m2/rok. Ostatní podmínky zveřejněného záměru nesmí být v rozporu se
stávající nájemní smlouvou p. Marcela Rydla.
RM 349 Souhlasí.
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4.3 Žádost o přehodnocení usnesení RM 348 - pí J., p. N.
Identifikace:

(Int.: OSN/454) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/3 - Flash Příloha: RM 349 - 4/3 - Flash

Žádost nájemce bytové jednotky, č. 2, p. I. J., o přehodnocení rozhodnutí RM - viz usnesení č. RM 348-14805/16 - viz
příloha RM 349 - 4/3.
K rozhodnutí:
Ne/vyhovět žádosti o přehodnocení usnesení RM 348.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 349 - 4/3.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

OSN - bylo odůvodněno, proč trvá doporučení trvat na ukončení nájmu bytu.
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 349- 14856/16,
(uložen úkol číslo 21306).
RM zamítá žádost nájemce bytové jednotky č. 2, pí I. J., o přehodnocení rozhodnutí RM - viz usnesení č. RM 348 -14805/16
a trvá na svém rozhodnutí o ukončení nájmu předmětného bytu.
RM 349 Zamítá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost o přehodnocení usnesení RM 348 - p. V. K.
Identifikace:

(Int.: OSN/455) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/4 - Flash Příloha: RM 349 - 4/4 - Flash

Žádost nájemce bytové jednotky, č. 1, p. K. V., o přehodnocení rozhodnutí RM - viz usnesení č. RM 348-14805/16 +
viz příloha č. RM 349 - 4/4.
K rozhodnutí:
Ne/vyhovět žádosti o přehodnocení usnesení RM 348.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 349 - 4/4.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

OSN - bylo vysvětleno, proč společně s OSV je doporučeno žádosti vyhovět.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 349- 14857/16,
(uložen úkol číslo 21307).
RM vyhovuje žádosti nájemce bytové jednotky, č. 1, p. K. V., o přehodnocení rozhodnutí RM - viz usnesení č. RM 34814805/16 a souhlasí s pokračováním nájemní smlouvy na předmětný byt za následujících podmínek: 1. okamžité úhrady 50%
dlužné částky, 2. sepsání splátkového kalendáře na zbylých 50% dlužné částky, 3. Navázání spolupráce s odborem
sociálních věcí MěU především v oblasti financování nájmu (platba příspěvku na bydlení). 4. Nájemní smlouva na dobu
jednoho měsíce s prodlužováním, dle platební kázně nájemce.
RM 349 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Vzorová smlouva o dílo - oddělení správy nemovitostí
Identifikace:

(Int.: OSN/456) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/5 - Flash Příloha: RM 349 - 4/5 - Flash

Jedná se o vzorovou Smlouvu o dílo, kterou bude používat OSN při provádění údržby objektů města. Vznik vzorové
smlouvy byl konzultován s PRAV, její použití bude znamenat úsporu času při přípravě smluv pro RM a bude šetřit
kapacity PRAV. Vzorová smlouva bude užita při standardních dodávkách udržovacích prací.
K rozhodnutí:
Schválit vzorovou smlouvu pro OSN.
Odůvodnění:
Použití vzorové smlouvy bude znamenat úsporu času při přípravě smluv pro RM a bude šetřit kapacity PRAV. Vzorová
smlouva bude užita při standardních dodávkách udržovacích prací.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 349- 14858/16,
(uložen úkol číslo 21308).
RM schvaluje vzorovou Smlouvu o dílo, kterou bude používat oddělení správy nemovitostí při provádění údržby objektů
města, ve znění přílohy č. RM 349 - 4/5.
RM 349 Ukládá.
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4.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2016
Identifikace:

(Int.: OSN/457) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/6 - Flash Příloha: RM 349 - 4/6 - Flash

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2016 sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p.
Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, na provedení opravy fasády objektu č. p. 179. Dodatek
řeší provedení víceprací zapříčiněných navýšení celkové výměry fasády objektu (celkem o 4,2 m2), dále z důvodu
navýšení výměr sanovaných konstrukcí soklu objektu (celkem o 5,57 m2), dále sjednocení povrchu celé fasády
nátěrem (původně počítáno pouze s 43 m2) a navýšením výměry nátěrů plechových konstrukcí (o 18 m).
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 47/2016.
Odůvodnění:
Vícepráce byly konzultovány před realizací s vedením města. Vícepráce vznikly po přepočítání skutečných výměr
fasády proti zadávací dokumentaci, dále bylo dohodnuto o sjednocení povrchu fasády nátěrem v celé ploše, původně
bylo počítáno se sjednocením pouze v oblasti přízemí (po římsu), dále byl nátěr plechových konstrukcí proti zadávací
dokumentaci rozšířen o nátěr okapové hrany střechy. Původní cena 93.588 Kč vč. DPH, nová cena 112.605 Kč vč.
DPH, v rozpočtu bylo plánováno 140 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 349- 14859/16,
(uložen úkol číslo 21309).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2016 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Petrem
Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, na provedení opravy fasády objektu č. p. 179, ve znění přílohy č. RM
349 - 4/6 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost společnosti NONA speciální škola - využití dopravního hřiště
Identifikace:

(Int.: OSN/458) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/7 - Flash Příloha: RM 349 - 4/7 - Flash

Žádost MŠ a ZŠ speciální Nona, o.p.s., ul. Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, o možnost
využívání "bývalého" dopravního hřiště na p. p. č. 461/1 k dopravní výuce. Výuka bude cca 2x týdně, na dopravní
hřiště bude použito přenosné dopravní značení (v režii žadatele) a bude zde provedena malba přechodů pro chodce
(v režii žadatele).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí užívání hřiště žadatelem.
Odůvodnění:
Jedná se sice o veřejně přístupný pozemek, ale v závislosti na pravidelnosti využití chce žadatel RM se svým
záměrem oficiálně seznámit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 349- 14860/16
RM bere na vědomí žádost MŠ a ZŠ speciální Nona, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, o
možnost využívání "bývalého" dopravního hřiště na p. p. č. 461/1 k dopravní výuce a s využitím hřiště v požadovaném
rozsahu souhlasí s podmínkou pohybu účastníků výuky na vlastní nebezpečí.
RM 349 Bere na vědomí.
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4.8 Žádost o výpůjčku, č. p. 427 - zkušebna kapely
Identifikace:

(Int.: OSN/459) Zdroj. dokum.: RM 349 - 4/8 - Flash Příloha: RM 349 - 4/8 - Flash

Zveřejnění záměru výpůjčky volných prostor o celkové výměře cca 36 m2 v objektu č. p. 427, ul. Československé
armády, st. p. č. 2197 za účelem zřízení zkušebny kapely. Podmínkou výpůjčky je vyklizení prostor a odhlučnění od
okolí, které provede žadatel na vlastní náklady. Zveřejnění záměru výpůjčky, vychází ze žádosti p. L. Š.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
Jedná se o zveřejnění záměru výpůjčky, které vychází ze žádosti p. L. Š. OSN dává ke zvážení, zda je vhodné
vypůjčit další prostor v objektu bývalých kasáren. V objektu je nyní vypůjčen prostor pro šermířskou skupinu NOVICA,
hudební kapelu Tuha5ka, skate rampa o.s. První řešení. Je nutné připomenout, že provoz objektu se zatím daří držet
na dobré úrovni a bez stížností z nejbližšího okolí.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
OSN - dotázal se radních, zda neslyšeli od občanů v této věci nějaký negativní postřeh. Radní - ne.
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 349- 14861/16,
(uložen úkol číslo 21310).
RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky volných prostor o celkové výměře cca 36 m2 v objektu č. p. 427, ul.
Československé armády, st. p. č. 2197 za účelem zřízení zkušebny kapely s podmínkou vyklizení prostor a odhlučnění
od okolí, které provede žadatel na vlastní náklady.
RM 349 Souhlasí.
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Školství, kultura a sport

17:15

OSKS

5.1 Protokol o kontrole v "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/1 - Flash Příloha: RM 349 - 5/1 - Flash

Dne 19.04.2016 provedla pracovnice Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje kontrolu ve školní jídelně
Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600. Předmětem kontroly bylo dodržování hygienických předpisů
při přípravě a výdeji stravy. Kontrolou nebylo zjištěno porušení hygienických předpisů, viz příloha č. RM 349 - 5/1.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Protokolem o kontrole provedené pracovnicí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ve
školní jídelně Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 dne 19.04.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školy.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 349- 14862/16
RM se seznámila s Protokolem o kontrole provedené dne 19.04.2016 pracovnicí Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje ve školní jídelně Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 a bere tento Protokol na
vědomí ve znění přílohy č. RM 349 - 5/1.
RM 349 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o vyřazení části pozemku z výpůjčky - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/2 - Flash Příloha: RM 349 - 5/2 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o schválení vyřazení části pozemku č. 561/1, který má škola ve výpůjčce. V příloze č.
1 smlouvy o výpůjčce ze dne 30.10.2009 je do výpůjčky zařazen i pozemek p. p. č. 561/1 s celkovou plochou 22625
m2. Vzhledem k tomu, že část tohoto pozemku před budovou školy o výměře 7648 m2 není školou využíván k žádné
školní aktivitě (škola provádí pouze jarní úklid), žádá ředitelka o jeho vyřazení z výpůjčky. Tato část pozemku není
oplocena a proto je přístupná veřejnosti. Údržbu pozemku zajišťují TS.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyřazení části pozemku p. p. č. 561/1 výpůjčky "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyjádření OMP: Nemáme námitky.
Vyjádření TS: Vzhledem k tomu, že tento pozemek stejně udržujeme, tak souhlasím s vyřazením této části z výpůjčky.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 349- 14863/16,
(uložen úkol číslo 21311).
RM schvaluje vyřazení části pozemku p. p. č. 561/1 o výměře 7648 m2 z výpůjčky Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod. RM ukládá OŠKS připravit změnu zřizovací listiny Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

5.3 Žádost "ZŠ Komenského" o darování nepoužívaných mobilních telefonů
Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/3 - Flash Příloha: RM 349 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o darování nepoužívaných mobilních telefonů, které jsou v evidenci města. "ZŠ
Komenského" 2 roky spolupracuje s jednou madagaskarskou školou formou dopisování žáků i pedagogů.
Madagaskarská škola požádala o zaslání vysloužilé, ale stále ještě funkční techniky. "ZŠ Komenského" již
shromáždila několik mobilních telefonů od rodičů, další telefony poptávají po různých organizacích.
K rozhodnutí:
Ne/schválit darování nepoužívaných mobilních telefonů "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 349- 14864/16,
(uložen úkol číslo 21312).
RM schvaluje darování 12 ks mobilních telefonů Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod. RM
ukládá OF vyřazení těchto mobilních telefonů z evidence.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o změnu odpisového plánu – "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/4 - Flash Příloha: RM 349 - 5/4 - Flash

Identifikace:

RM svým usnesením č. RM 343 - 14569/16 ze dne 14.03.2016 schválila účetní odpisy "ZUŠ B. Smetany" na rok 2016
ve výši 40.626 Kč. Škola v květnu letošního roku zakoupila hudební nástroj marimba Adams za 57.990 Kč, výše
měsíčního odpisu činí 242 Kč. Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá RM o schválení navýšení účetních odpisů na rok 2016
o částku ve výši 1.694 Kč z důvodu zahájení odpisování hudebního nástroje marimba Adams - viz příloha č. RM 349 5/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit změnu odpisového plánu "ZUŠ B. Smetany" na rok 2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 349- 14865/16
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2016 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod o částku ve výši 1.694 Kč, ve znění přílohy č. RM 349 - 5/4.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Zápis č. 6 ze zasedání MIA parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/5 - Flash Příloha: RM 349 - 5/5 - Flash

Dne 04.04.2016 se sešel ke svému jednání MIA parlament. Jednání se účastnil ST, který byl informován o činnosti
spolku Nerco. ST pozval jeho členy ke schůzce, na které se bude jednat o možné spolupráci a podpoře města do
budoucna. MIA parlament byl informován o schůzce zainteresovaných osob k řešení kouření před "ZŠ Malecí" a o
výstupech z této schůzky. Dále se projednávala organizace společného setkání členů školních parlamentů a byly
zadány úkoly členům MIA parlamentu. Závěrečné zasedání MIA parlamentu v tomto školním roce se uskuteční
26.05.2016 v zasedací místnosti MěÚ.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 6 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 04.04.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 349- 14866/16
RM se seznámila se zápisem č. 6 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 04.04.2016 ve znění přílohy č. RM 349 - 5/5 a bere
tento zápis na vědomí.
RM 349 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

5.6 Žádost o povolení sportovní akce - SK Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/6 - Flash Příloha: RM 349 - 5/6 - Flash

V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad
Metují" žádá ředitel SK Nové Město nad Metují o povolení pořádání Paralympijského kvalifikačního turnaje v
lukostřelbě tělesně postižených na Husově náměstí ve dnech 18. a 19.06.2016 s tím, že příprava akce se uskuteční
již v pátek 17.06.2016 v odpoledních hodinách.
K rozhodnutí:
Ne/schválit pořádání Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě tělesně postižených na Husově náměstí ve
dnech 18. a 19.06.2016.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Doporučujeme požadovat po organizátorovi akce zajištění mobilních WC po dobu konání akce. Po
dobu konání akce nebude umožněno parkování automobilů a průjezd přes náměstí bude umožněn podél levé strany
podloubí ve směru z města ven.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14 OZV č. 3/2015, o
místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že v době konání takovýchto akcí je nutné, aby bylo v provozu veřejné WC, tzn., aby to TS zajistily.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 349- 14867/16,
(uložen úkol číslo 21313).
RM schvaluje pořádání Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě tělesně postižených na Husově náměstí ve
dnech 18. a 19.06.2016 a přípravu akce v pátek 17.06.2016 a souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto
akci. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila
RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc
se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně
odpovídá hlavní pořadatel, tj. Sportovní klub Nové Město nad Metují. Pořadatel akce si zajistí mobilní WC po dobu konání
akce.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o povolení kulturní akce - MK
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/7 - Flash Příloha: RM 349 - 5/7 - Flash

V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad
Metují" žádá ředitel MK o povolení pořádání koncertu skupiny The Tap Tap na Husově náměstí dne 12.06.2016 od
15:00 hodin. Speciální pódium se začíná stavět v prostoru před ZUŠ v sobotu 11.06.2016 od 16:00 hodin,
bezprostředně po skončení koncertu bude pódium rozebráno a odvezeno. MK požádal MP o dohled nad akcí, TS byly
požádány o zajištění židlí a připojení k elektro sloupku.
K rozhodnutí:
Schválit pořádání koncertu skupiny The Tap Tap na Husově náměstí dne 12.06.2016 od 15:00 hodin.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Doporučujeme zajistit přístup na WC (podle informací z MK je domluven přístup na WC na zámku),
ostatní bez připomínek.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je dle čl. 14 OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 349- 14868/16,
(uložen úkol číslo 21314).
RM schvaluje pořádání koncertu skupiny The Tap Tap na Husově náměstí dne 12.06.2016 od 15:00 hodin a souhlasí s
bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto akci. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro
konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem
předány žadateli. RM ukládá TS zajistit výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu a zajištění židlí a MP dohled nad celou
akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě
nad Metují.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

5.8 Oznámení o konání Novoměstského hrnce smíchu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/8 - Flash Příloha: RM 349 - 5/8 - Flash

Ředitel MK oznamuje konání 38. ročníku festivalu filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu ve dnech
12. - 18.06.2016. Doprovodný program bude situován převážně na terase Kina 70 v čase od 15:00 do 20:00 hodin. Na
terase Kina 70 budou umístěny stánky rychlého občerstvení a Primátoru, stoly a lavice k posezení. U bočního vchodu
bude umístěno malé pódium k posezení VIP hostů. Ředitel MK žádá RM o souhlas s využitím travnaté plochy v okolí
Kina 70. Bude zde umístěn reklamní vůz zn. Škoda, případně hudební workshop pro návštěvníky festivalu.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s používáním travnaté plochy v okolí Kina 70 v době konání 38. ročníku filmové a televizní komedie
Novoměstský hrnec smíchu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 349- 14869/16,
(uložen úkol číslo 21315).
RM se seznámila s informacemi ředitele Městského klubu v Novém Městě nad Metují o konání 38. ročníku festivalu filmové a
televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu a jeho doprovodného programu ve dnech 12. - 18.06.2016 ve znění přílohy č.
RM 349 - 5/8 a bere tyto informace na vědomí. RM souhlasí s využitím travnaté plochy v okolí Kina 70 k umístění reklamního
vozu zn. Škoda a ke konání hudebních workshopů pro návštěvníky festivalu. RM ukládá TS zajistit výpomoc při přípravě této
akce.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádosti zaměstnanců SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/9 - Flash Příloha: RM 349 - 5/9 - Flash

Dne 31.05.2016 byla na MěÚ doručena žádost zaměstnanců Střední průmyslové školy, střední odborné školy a
středního odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 (dále jen "SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad
Metují") o veřejnou omluvu a nápravu situace. Po tomto podání proběhla telefonická komunikace mezi ST a autory, z
důvodů doložení zdroje uváděných výroků. Na to pak autoři žádosti reagovali tím, že dne 03.06.2016 doručili na MěÚ
dopis, ve kterém za účelem upřesnění a doplnění informací uvedených v předchozí žádosti, požádali o její stáhnutí a
vydání. Podrobnosti viz příloha č. RM 349 - 5/9, tj. žádosti zaměstnanců SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují (2
dopisy) + do příloh byl vložen i přehled výpisů z jednání RM a ZM, která se v minulosti v nějakém bodě týkala této
školy, která ve městě sídlí a jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
K rozhodnutí:
Seznámit se se žádostí a s dalším postupem jejich autorů v dané věci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Všeobecná diskuse radních, kteří požádali ST o průběžné informace o dalším vývoji.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 349- 14870/16
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 349 - 5/9 obsah předložených žádostí zaměstnanců SPŠ, SOŠ a SOU Nové
Město nad Metují.
RM 349 Bere na vědomí.
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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RM 349 - 6.6.2016

5.10 70 let od založení Aeroklubu Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 349 - 5/10

Identifikace:

Bod předložený přímo na zasedání RM. Aeroklub Nové Město nad Metují z. s. žádá RM o souhlas s pořádáním
veřejně přístupné akce - 70 let od založení Aeroklubu Nové Město nad Metují - a zároveň žádá RM o schválení
udělení výjimky na pořádání akce. Akce se bude konat v sobotu dne 11.06.2016 od 14:00 do 24:00 hodin v letiště v
Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 349 - 5/10.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Aeroklubu Nové Město nad Metují z.s., příp. ne/schválit udělení výjimky na pořádání akce - 70 let od
založení Aeroklubu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 349- 14871/16
RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku Aeroklubu Nové Město nad
Metují z.s., s pořádáním veřejně přístupné akce - 70 let od založení Aeroklubu Nové Město nad Metují, který se bude konat v
sobotu dne 11.06.2016 od 14:00 do 24:00 hodin v areálu letiště v Novém Městě nad Metují s podmínkou dodržování
hygienických limitů po 22. hodině.
RM 349 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 349 - 6.6.2016

Finance

17:45

OF

6.1 Žádost Babybox pro odložené děti - Statim, z. s., o příspěvek na babybox v Nemocnici Rychnov nad
Kněžnou
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 6/1 - Flash Příloha: RM 349 - 6/1 - Flash

Pan Ludvík Hess, předseda Babybox pro odložené děti - Statim, z. s., žádá oslovuje členy ZM se žádosti o příspěvek
na babybox v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou. Podrobnosti viz příloha č. RM 349 - 6/1.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku na babybox v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Nedoporučuji rozšiřování stávajícího okruhu příjemců dotací z rozpočtu města do oblastí mimo region
Novoměstska.
Stanovisko vedoucí OSV: Za OSV doporučuji vyhovět žádosti a přispět na babybox do Okresní nemocnice v
Rychnově nad Kněžnou.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 349- 14872/16
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na babybox v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou.
RM 349 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

6.2 Rozpočtová opatření 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 6/2 - Flash Příloha: RM 349 - 6/2 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
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Tisk: 13.6.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

6.3 Účetní závěrka města za rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 349 - 6/3 - Flash Příloha: RM 349 - 6/3 - Flash

Identifikace:

RM je předložena k projednání účetní závěrka města za rok 2015. Výsledek hospodaření ve výši 11.531.944,57 Kč
bude převeden na Výsledek hospodaření minulých účetních období.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit účetní závěrku města.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Schválení účetní
závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci zastupitelstva města. Podmínky a postup
schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní závěrka (výkazy) a
inventarizační zpráva. V rámci přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu
města, dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje, že při přezkoumání hospodaření za rok
2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 349- 14873/16,
(uložen úkol číslo 21316).
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Nové Město nad Metují za účetní období
2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 ve znění přílohy č. RM 349 - 6/3.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Řádná valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. - pověření ST k
hlasování
Zdroj. dokum.: RM 349 - 6/4 - Flash Příloha: RM 349 - 6/4 - Flash

Identifikace:

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., svolává řádnou valnou hromadu na den
23.06.2016 od 10:00 hodin do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí. Pozvánka a pořad
jednání valné hromady a další bližší informace viz příloha č. RM 349 - 6/4. Valné hromady se za město Nové Město
nad Metují zúčastní ST, p. Petr Hable, kterého je nutné pověřit hlasováním na valné hromadě.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 349- 14874/16,
(uložen úkol číslo 21317).
RM bere na vědomí a doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným
hlasováním ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za
město Nové Město nad Metují dne 23.06.2016.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 6/5 - Flash Příloha: RM 349 - 6/5 - Flash

Schválení likvidace, bezúplatného převodu, prodeje a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 349 6/5.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 349- 14875/16,
(uložen úkol číslo 21318).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města, majetku v evidenci Centra prevence Mandl, MSSS Oáza a JSDH
ve znění přílohy č. RM 349 - 6/5.
RM 349 Schvaluje.
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Různé

18:00

7.1 Výběrové řízení na ředitele/ku MSSS Oáza
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/1 - Flash Příloha: RM 349 - 7/1 - Flash

RM přijala dne 23.05.2016 toto usnesení č. RM 347-14785/16 "RM projednala žádost paní Marie Rohulánové o
uvolnění z funkce ředitelky Městského střediska sociálních služeb Oáza z důvodu jejího odchodu do důchodu a
souhlasí s tím, že paní ředitelka skončí ve své funkci ke dni 31.12.2016. RM ukládá OSÚ ve spolupráci s OSV zajistit
výběrové řízení tak, aby ode dne 01.01.2017 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) příspěvkové organizace
Městské středisko sociálních služeb Oáza." OSÚ a OSV navrhuje Radě města schválit Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městské středisko
sociálních služeb OÁZA (dále jen MSSS) - viz příloha RM 349 - 7/1. OSÚ a OSV předkládá Radě města návrh na
jmenování členů výběrové komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/ředitelky MSSS: Petr Hable (za
zřizovatele - předseda komise), paní Věra Řeháková (za zřizovatele ) - viz žádost - příloha RM 349 - 7/1, paní Ing. L.
Lorencová (odbornice v sociálních službách - ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem) paní Marie
Rohulánová (současná ředitelka MSSS), paní Mgr. Denisa Plšková (vedoucí OSV). OSÚ a OSV navrhuje Radě města
pověřit Dagmar Kavanovou tajemnicí výběrové komise.
K rozhodnutí:
Souhlasit s navrženým oznámením o vyhlášení VŘ. Jmenovat členy výběrové komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Diskuse o obsazení a počtu členů komise - jde o jedno z klíčových manažerských míst v organizacích města. Rovněž
byl diskutován obsah a části výběrového řízení. Radní se shodli, že jmenovité obsazení komise vč. náhradníků bude
schváleno na příštím zasedání RM.
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 349- 14876/16,
(uložen úkol číslo 21319).
RM souhlasí s navrženým Oznámením o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb OÁZA (dále jen MSSS) - viz příloha č. RM 349 - 7/1.
RM 349 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis č. 40B z jednání sociálně-rozmisťovací komise dne 18.05.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/2 - Flash Příloha: RM 349 - 7/2 - Flash

RM je předložen zápis č. 40B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 18.05.2016 ve znění přílohy č. RM 349 7/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory a 2 míst v nájemním domě s pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 349- 14877/16
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v domově pro seniory a 2 míst v nájemním domě s pečovatelskou službou ve
znění přílohy č. RM 349 - 7/2.
RM 349 Bere na vědomí.
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7.3 ZM 114 (12) - program
Identifikace:
Dne 16.06.2016 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 12. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 114 (12): 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. 3 USNESENÍ č. RM 349- 14878/16,
(uložen úkol číslo 21320).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 114 (12): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zpráva ze služební cesty oficiální delegace do Hildenu 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/4 - Flash Příloha: RM 349 - 7/4 - Flash

MST předkládá na vědomí RM zprávu ze služební cesty do Hildenu, která se konala v rámci pravidelné výměny
delegací mezi partnerskými městy. Oficiální delegace se uskutečnila ve dnech 19. - 22.05.2016 a zúčastnilo se jí 12
zástupců města Nové Město nad Metují včetně jeho vedení.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zprávu ze služební cesty do Hildenu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 349- 14879/16
RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty (oficiální delegace) do Hildenu, ve znění přílohy č. RM 349 - 7/4, která se
uskutečnila ve dnech 19. - 22.05.2016 v rámci pravidelné výměny delegací mezi partnerskými městy.
RM 349 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Z důvodu akutního řešení nedostatku pracovních sil a potencionální hrozby kůrovcové kalamity, předkládá SL k
rozhodnutí žádost o výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění
těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby správce (vedoucího odboru správy
městských lesů). Práce budou objednávány dle potřeby za sjednanou cenu 150 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce, za
210 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací a za částku 400 Kč/hod. za výškové a rizikové práce, a to na období
ode dne 01.06.2016 do dne 31.12.2017.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění těžebních a
pěstebních prací v městských lesích s časovým omezením ode dne 01.06.2016 do dne 31.12.2017.
Odůvodnění:
Výhradní dodavatel + naléhavá potřeba (řešení kůrovcové kalamity).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 349- 14880/16
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění
těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby správce. Práce budou objednávány dle potřeby za
sjednanou cenu 150 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce, za 210 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací a za částku 400
Kč/hod. za výškové a rizikové práce, a to na období ode dne 01.06.2016 do dne 31.12.2017
RM 349 Souhlasí.
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7.6 Poděkování ředitele "ZŠ České Meziříčí", Ing. Petra Hrnčíře, adresované veliteli JSDH Nové Město nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/6 - Flash Příloha: RM 349 - 7/6 - Flash

Ve středu dne 25.05.2016 se v Základní škole České Meziříčí, okr. Rychnov nad Kněžnou, uskutečnil Den s ukázkami
činnosti složek IZS (Integrovaného záchranného systému). Cílem této akce bylo přiblížit žákům školy činnost
zúčastněných složek v rámci tématu výuky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Ředitel "ZŠ České Meziříčí"
pan Ing. Petr Hrnčíř děkuje Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují za podporu celé akce a výbornou
spolupráci při přípravě a organizaci tohoto projektu na jejich škole. Podrobnosti viz příloha č. RM 349 - 7/6.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí poděkování ředitele "ZŠ České Meziříčí", Ing. Petra Hrnčíře, adresované veliteli JSDH Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 349- 14881/16
RM bere na vědomí poděkování ředitele Základní školy České Meziříčí, okr. Rychnov nad Kněžnou, pana Ing. Petra Hrnčíře
a ukládá OSÚ předat poděkování veliteli JSDH Nové Město nad Metují. RM děkuje veliteli, p. Zdeňku Kábrtovi, a dalším
pracovníkům JSDH Nové Město nad Metují za jejich činnost a dobrou reprezentaci města.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Žádost o povolení akce na Husově náměstí - politické hnutí ANO
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/7 - Flash Příloha: RM 349 - 7/7 - Flash

Politické hnutí ANO, Babická 2329/2, 149 00 Praha 4, žádá RM o povolení předvolební kampaně s názvem
„KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ“, jedná se o produkci filmu. Akce se uskuteční v sobotu 24.09.2016 od 14:00 do
23:00 hodin na Husově náměstí před „vlaštovkami“. V případě povolení akce dále žádají o možnost připojení na
elektrickou síť. Podrobnosti - viz příloha č. RM 349 - 7/7.
K rozhodnutí:
Ne/schválit konání předvolební akce Politické hnutí ANO na Husově náměstí s možností využít připojení na
elektrickou síť + ne/zabývat se požadavkem na mobilní WC.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM: V požadovaném termínu nedojde ke kolizi s žádnou svatbou nebo jinou akcí. Souhlasíme s
konáním akce dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“. Doporučujeme požadovat po
organizátorovi zajištění mobilního WC po dobu konání akce. OF: Zábor prostranství je dle čl. 14 OZV č. 3/2015, o
místních poplatcích, od poplatku osvobozen. ODSH bude na akci vyžadovat předchozí vydání povolení se zvláštním
užívání pozemní komunikace, a to bez podmínky předchozího souhlasu/vyjádření PČR DI Náchod.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na požadavek konání akce od 14:00 do 23:00 hodin radní reagovali s tím, že s konáním akce souhlasí za
předpokladu, že akce skončí do 22:00 hodin, a to z důvodu nočního klidu. Mobilní WC není nutné - radní se shodli, že
při takovýchto akcích je třeba zajistit otevření veřejného WC. TS toto zajistí.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 349- 14882/16,
(uložen úkol číslo 21321).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na předvolební kampaň s názvem „KINEMATOGRAF BRATŘÍ
ČADÍKŮ“ a s připojením k elektrické síti na pořádání předvolební akce Politické hnutí ANO, které se uskuteční v sobotu
24.09.2016 od 14:00 do 22:00 hodin na Husově náměstí před „vlaštovkami“. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných
podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016 a které budou společně se
souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky
na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá pořadatel akce,
tj. ANO, Babická 2329/2, 149 00 Praha 4. RM ukládá TS zajistit po dobu konání akce otevření veřejného WC na Husově
náměstí.
RM 349 Souhlasí.
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7.8 Žádost o zábor veřejného prostranství a spolupořadatelství města - Svatováclavské odpoledne 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/8 - Flash Příloha: RM 349 - 7/8 - Flash

Ing. Petr Neumann (předseda MO KDU ČSL) a p. Josef Špelda (starosta jednoty OREL) žádají o spolupořadatelství
města Nové Město nad Metují u tradiční akce pod názvem "Svatováclavské odpoledne", která se bude konat dne
28.09.2015 od 12:00 do 18:00 hodin na Husově náměstí, zároveň s 14. ročníkem Běhu na fošnách. Žádost viz příloha
č. RM 349 - 7/8.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. schválit žádost MO KDU ČSL a jednoty OREL.
Odůvodnění:
Doplňující informace k žádosti: Pouťové atrakce (střelnice, houpačka, kolotoč); energo sloupek před „vlaštovkami“,
velikost záboru (od plochy před „vlaštovkami“ až za Mariánský sloup směrem k č. p. 1243).
Stanovisko OMM: V požadovaný termín nedojde ke kolizi s žádnou svatbou nebo jinou akcí na náměstí. Souhlasíme s
konáním každoroční akce dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“. K zapůjčení podia
připomínáme schválená pravidla: "Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků".
Stanovisko OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14 OZV č. 3/2015, o
místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Stanovisko OŠKS: Souhlasíme s konáním této tradiční akce.
Stanovisko MP: nemá námitek k této akci.
Stanovisko TS: Nemá připomínek.
Stanovisko ODSH: ODSH je potřeba požádat o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a o
stanovení dopravního značení na místní komunikaci, a to po předchozím souhlasu vlastníka komunikace a PČR DI
Náchod. Co se týče případného stanovení dopravního značení na silnici I. třídy, tak to by musel žadatel řešit s
krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
DZ na silnici I. třídy nebude třeba. Ing. Neumann - na vlastní žádost se vylučuje z hlasování k tomuto bodu, a to z
důvodu možné podjatosti. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednacím sále.
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 349- 14883/16,
(uložen úkol číslo 21322).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a se spoluúčastí města Nové Město nad Metují při pořádání
Svatováclavského odpoledne na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ včetně plochy kolem Mariánského
sloupu, a to dne 28.09.2016 od 12:00 do 18:00 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných
podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se
souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky
na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením
krytého pódia v majetku města a zapůjčením koberce pro taneční vystoupení. Za zajištění součinnosti zainteresovaných
subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Jednota OREL a MO KDU ČSL.
RM 349 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 28.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Zřízení ohlašovny požáru a schválení Řádu ohlašovny požáru
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/9 - Flash Příloha: RM 349 - 7/9 - Flash

Město podle § 29 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje
ohlašovnu požárů. RM je předkládán návrh na zřízení ohlašovny požáru na služebně MP a zároveň Řád ohlašovny
požáru - viz příloha č. RM 349 - 7/9.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zřízením ohlašovny požáru na služebně MP + ne/schválit Řád ohlašovny požáru.
Odůvodnění:
Obec zřizuje ohlašovnu požáru v samostatné působnosti podle § 19 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 349- 14884/16
RM souhlasí se zřízením ohlašovny požáru na služebně Městské policie Nové Město nad Metují na adrese náměstí
Republiky 6, Nové Město nad Metují. RM schvaluje Řád ohlašovny požáru.
RM 349 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.6.2016
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 349 - 6.6.2016

7.10 Nařízení města č. 2/2016 o stanovení maximální ceny za odtahy vozidel
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/10 - Flash Příloha: RM 349 - 7/10 - Flash

Nařízení města č. 2/2016 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a za přiložení a odstranění
technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Vydat nařízení města.
Odůvodnění:
Tímto nařízením se stanoví maximální ceny, které mohou být městem, případně jinými subjekty účtovány za nucený
odtah vozidel a nasazení "botiček". Maximální ceny jsou stanovené ve výši, která byla městem za tyto služby
vysoutěžena.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 349- 14885/16
RM vydává Nařízení města č. 2/2016 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a za přiložení a
odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č.
RM 349 - 7/10.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Nařízení města č. 3/2016, kterým se mění Nařízení č. 2/2013, kterým se vydává Tržní řád
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/11 - Flash Příloha: RM 349 - 7/11 - Flash

Nařízení města č. 3/2016, kterým se mění Nařízení č. 2/2013, kterým se vydává Tržní řád - viz příloha č. RM 349 7/11.
K rozhodnutí:
Vydat nařízení města.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV: V souvislosti se změnou výměry tržnice a změnou počtu tržních míst je třeba upravit platný Tržní
řád - nařízení č. 2/2013.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 349- 14886/16
RM vydává Nařízení města č. 3/2016, kterým se mění Nařízení č. 2/2013, kterým se vydává Tržní řád, ve znění přílohy č. RM
349 - 7/11.
RM 349 Vydává.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vedení technické mapy města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/12 - Flash Příloha: RM 349 - 7/12 - Flash

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vedení technické mapy města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Doporučit vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV: Vydání této vyhlášky městu umožňuje upravit prvky, které bude mít ve své technické mapě nad
rámec jejího základního obsahu vyplývajícího z příslušných právních předpisů, zakotvuje povinnost vlastníků stavby
ohlásit a doložit veškeré změny týkající se obsahu technické mapy města a stanoví podmínky zpracování a předávání
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 349- 14887/16,
(uložen úkol číslo 21323).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2016 o vedení technické mapy města Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy č. RM 349 - 7/12.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 349 - 6.6.2016

7.13 Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se vydává Požární řád města
Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/13 - Flash Příloha: RM 349 - 7/13 - Flash

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se vydává požární řád města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Doporučit vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Bylo provedeno doplnění stávajícího Požárního řádu, který byl upraven vyhláškou č. 3/204. Hlavní změnou je zřízení
ohlašovny požárů a doplnění odkazu na ni do nového Požárního řádu, úprava čl. 7 vyhlášky a úprava přílohy č. 2
(výpis z poplachového plánu KHK).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 349- 14888/16,
(uložen úkol číslo 21324).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se vydává Požární řád města Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy č. RM 349 - 7/13.
RM 349 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Dohoda o užívání kamerového systému města - Česká republika - Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/14 - Flash Příloha: RM 349 - 7/14 - Flash

Pan npor. František Valčík DiS., vedoucí oddělení, Policie ČR - Územní odbor Náchod, Obvodní oddělení Nové Město
nad Metují zaslal e-mailem dne 05.05.2016 návrh Dohody na užívání kamerového systému města Nové Město nad
Metují mezi městem Nové Město nad Metují a Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
se sídlem Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČO: 75751545. Průvodní e-mail + dohoda + předávací
protokoly + předkládací návrh - viz příloha č. RM 349 - 7/14.
K rozhodnutí:
Schválit Dohodu o užívání kamerového systému města.
Odůvodnění:
Předmětem této dohody je umožnit krajskému ředitelství užívat kamerový systém poskytovatele za účelem plnění
úkolů policie dle § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zejména ochrany osob, majetku a veřejného
pořádku, za účelem prevence kriminality a zlepšení podmínek při odhalování pachatelů přestupků a trestných činů na
území města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 349- 14889/16
RM schvaluje Dohodu o užívání kamerového systému města mezi městem Nové Město nad Metují a Česká republika Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, se sídlem Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČO: 75751545,
ve znění přílohy č. RM 349 - 7/14, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 30.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.15 Zápis č. 5 OV Spy ze dne 02.05.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/15 - Flash Příloha: RM 349 - 7/15 - Flash

Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 02.05.2016 - viz příloha č. RM 349 - 7/15.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Spy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 349- 14890/16
RM bere na vědomí Zápis č. 5 OV Spy ze dne 02.05.2016 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
RM 349 Ukládá.
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7.16 Žádost o udělení výjimky dle vyhlášky města č. 1/2006 na provoz letní zahrádky - p. Tomáš Čepelka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/16 - Flash Příloha: RM 349 - 7/16 - Flash

Žádost p. Tomáše Čepelky o poskytnutí výjimky k obecně závazné vyhlášce města č. 1/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku. Žadatel pan Tomáš Čepelka žádá o udělení výjimky pro provozování letního posezení
SPORT KLUB Sokolovna, Stánek č. p. 14, ul. Sokolská, na období ode dne 07.06.2016 - 31.10.2016 s provozní
dobou: PO-ČT: 15:00 - 22:00 hodin, PÁ-SO: 15:00 - 24:00 hodin, NE: 15:00 - 22:00 hodin - viz příloha č. RM 349 7/16.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/schválit žádost o udělení výjimky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ: Provozní doba letního posezení SPORT KLUB Sokolovna, Stánek č. p. 14 je téměř stejná jako v roce
2015, kde byla RM výjimka dle vyhlášky města č. 1/2006 na provoz letní zahrádky udělena.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 349- 14891/16
RM podle ustanovení čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
uděluje výjimku, která umožňuje provoz letního posezení SPORT KLUB Sokolovna, Stánek č. p. 14, ul. Sokolská, na období
ode dne 07.06.2016 - 31.10.2016 s provozní dobou: PO-ČT: 15:00 - 22:00 hodin, PÁ-SO: 15:00 - 24:00 hodin, NE: 15:00 22:00 hodin. Závaznou podmínkou výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 1/2006 s tím, že po 22. hodině nebude
docházet k narušování nočního klidu.
Tato výjimka se zároveň uděluje s následujícím postupem při jednotlivých sankcích: 1. Městská policie v rámci vlastní
iniciativy, nebo na základě stížnosti na provoz zařízení po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení daných podmínek. 2.
Pokud shledá Městská policie porušení podmínek, při prvním porušení upozorní provozovatele, při druhém porušení bude
vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím porušení bude věc oznámena RM, která odejme výjimku a tím bude provoz
zařízení omezen pouze na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude Městská policie užívat všech sankčních ustanovení
dle přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního klidu fyzické osobě, nebo dá Městská policie podnět k
zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování
postupovat vždy pouze na základě informací a hodnocení předložených Městskou policií.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.17 Žádost TS o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle
odstavce VI.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/17 - Flash Příloha: RM 349 - 7/17 - Flash

Žádost vedoucího TS o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce
VI. - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody. Jedná se o pokračování v opravě chodníků ve Spech tryskovou
metodou. I. etapa oprav byla zahájena v roce 2015 na základě poptávkového řízení, kdy s nejnižší cenou 3.300 Kč +
21 % DPH za zpracovanou tunu materiálu vyhrála firma KSB silniční práce spol. s r.o., Jahnova 8, 530 02 Pardubice.
Práce byla provedena kvalitně a dle našeho zadání a představ (kladné hodnocení i od občanů Spů a OV).
Zakázka: oprava chodníku tryskovou metodou
Rozsah práce: 18 t zpracovaného materiálu
Místo: Spy ul. Na Drahách
Cena: dle nabídky z roku 2015 = 3.300 Kč + 21 % DPH za zpracovanou tunu materiálu
Celková cena: 71.874 Kč vč. DPH.
Termín: VII. - VIII. 2016
Dodavatel: KSB silniční práce spol. s r.o. Jahnova 8, 530 02 Pardubice.
K rozhodnutí:
Schválit udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 17 USNESENÍ č. RM 349- 14892/16,
(uložen úkol číslo 21325).
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce VI. - Výjimky, výhradní
dodavatel, technické důvody. RM schvaluje Smlouvu č. 7/2016/SML mezi městem Nové Město nad Metují a firmou KSB
silniční práce spol. s r.o., Jahnova 8, 530 02 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 349 - 7/17, na opravu chodníku ve Spech
tryskovou metodou, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 349 Schvaluje.

STIS

Stránka 57 z 62
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RM 349 - 6.6.2016

7.18 Žádost TS o schválení výjimky dle Zásad města Nového Města nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu odst. VI. - oprava vozidla AVIA
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/18 - Flash Příloha: RM 349 - 7/18 - Flash

Vedoucí TS žádá o schválení výjimky dle Zásad města Nového Města nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu odst. VI. - výhradní dodavatel z technických důvodů. O zadávání zakázky rozhoduje příslušný
vedoucí na základě výzvy jednomu zájemci za cenu v místě obvyklou. Zadání musí být následně schváleno RM. V
tomto případě nebylo možno stanovit cenu opravy dříve, než byla provedena diagnostika a demontáž dílců v
odborném servisu. O průběhu prací bylo informováno vedení města, ale na program RM 348 nebylo zařazeno z
důvodu, že se jednalo o RM koncepční.
Signalizována závada, vozidlo bylo samočinně převedeno do nouzového provozu a zablokován výkon motoru. Auto
bylo po konzultacích odvezeno do specializovaného servisu Autocentrum Hájek, Týnec nad Labem, kde mají
potřebné vybavení k zjištění závady. V tomto servisu byly prováděny i garanční prohlídky této AVIE.
Po napojení na diagnostické zařízení byla zjištěna závada na systému AD - BLUE a nefunkční katalyzátor. Průběh
oprav byl se mnou konzultován telefonicky. Dodatečně bylo ještě přiobjednáno odstranění průsaku oleje z náboje
zadního kola.
Cena za provedené práce: 49.247,84 Kč + 21 % DPH = 59.590 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 18 USNESENÍ č. RM 349- 14893/16
RM dodatečně schvaluje výjimku Dle Zásad města Nového Města nad Metují pro zadávání zakázek malého rozsahu odst. VI.
Výhradní dodavatel z technických důvodů na opravu vozu AVIA 4H4 3969. Faktura za provedené práce ve výši 49.247,84 Kč
+ 21 % DPH = 59.590 Kč je proplacena firmě Autocentrum Hájek, spol. s r.o., Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem.
RM 349 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 349 - 6.6.2016

7.19 Petice obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/19 - Flash Příloha: RM 349 - 7/19 - Flash

RM je předložena Petice měst a obcí k návrhu nového zákona o odpadech inicializovaná firmou Marius Pedersen.
Petice má za úkol upozornit zákonodárce na problémy přinášející návrh nového zákona a odpadech a především
upozornit na dopad na rozpočty obcí a občanů.
K rozhodnutí:
Seznámit se s peticí a rozhodnout o jejím podepsání/nepodepsání za město.
Odůvodnění:
OVRR - OŽP se seznámila s obsahem petice a vzhledem k případných ekonomických dopadů, jež by přinesl zákon v
současném zveřejněném stavu doporučuje RM souhlasit s připojením Nového Města nad Metují k petici. K jednotlivým
bodům petice přikládá OŽP krátký komentář a je možné v případě dotazů seznámit RM s
podrobnějším vysvětlením dopadu návrhu nového odpadového zákona. Doplňující argumentace k předložené petici
obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech.
1. Návrh nepřiměřené několikanásobné navýšení skládkových poplatků Míra zvýšení poplatků není podložena
logickým zdůvodněním. Skládkový poplatek se do roku 2023 zvýší ze stávajících 500 Kč/t na 1.850 Kč/t uloženého
odpadu. Je nutné, aby byly poplatky za skládkování zvyšovány minimálně a v delším časovém horizontu.
2. Nesouhlasíme s nově zavedeným zdaněním skládkovacího poplatku. Dosud nebyl poplatek zatížen 21 % DPH.
3. Nesouhlasíme s návrhem na zákaz skládkování komunálního odpadu do roku 2024, když EU navrhuje omezení do
roku 2030. Při zákazu skládkování se bude značně prodražovat odvoz odpadu do spaloven, které budou splňovat
emisní limity stanovené zákonem o ovzduší. V nejbližším okolí zatím není žádná, která by kritéria splňovala.
4. Nesouhlasíme s ekonomickým omezováním samostatnosti obcí tím, že vybrané skládkové poplatky budou
přerozdělovány, či vyváděny mimo odpadové hospodářství obcí. Základní složka skládkového poplatku je příjmem
obce, na jejímž území se skládka nachází. Riziková složka skládkového poplatku je příjmem Státního fondu životního
prostředí (SFŽP). Příloha nového zákona o odpadech uvádí poměr v %, jak bude skládkový poplatek jednotlivých
letech přerozdělován mezi obce a SFŽP.
5. Odmítáme další nárůst administrativní zátěže obcí Nový zákon o odpadech kromě stávajících ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí ukládá obcím
informovat minimálně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup občany a ostatní účastníky obecního
systému o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a
o nakládání se stavebními a demoličními odpady v rámci obecního systému. Minimálně jednou ročně
zveřejňovat kvalifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.
6. Návrh zákona ohrožuje dosavadní velmi dobré výsledky třídění ze strany obcí a občanů.Obce své systémy
postupně vybudovaly a občané se naučili efektivně třídit. Hrozící zvyšování poplatků za likvidaci odpadů budou
občany spíš demotivovat. Systém nakládání odpadů v Novém Městě nad Metují už nyní splňuje požadavek EU, který
ukládá obcím poprvé za kalendářní rok 2020 zajistit recyklaci alespoň 50% komunálních a obalových odpadů papíru,
plastů, skla a kovů vyprodukovaných v kalendářním roce v rámci obecního systému.
7. Zákon neobsahuje evropské recyklační cíle, které bude muset ČR plnit za 9 let. Tím, že tyto cíle nejsou v zákoně
obsaženy, jsou obce vystaveny riziku, že bude třeba na poslední chvíli řešit potřebu plnění evropských cílů.
8. Nesouhlasíme se změnou dosavadních systému plateb poplatků za odpady v obcích. Obce dosud měly možnost
vybrat si ze tří způsobů placení poplatku za odpad. Nyní si budou muset vybrat pouze ze dvou. Bohužel, osvědčený
způsob placení poplatků na základě smlouvy, který teď využívá město.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 19 USNESENÍ č. RM 349- 14894/16,
(uložen úkol číslo 21326).
RM souhlasí za město Nové Město nad Metují s podpisem petice k návrhu nového zákona o odpadech, inicializovanou firmou
Marius Pedersen, a to ve znění přílohy č. RM 349 – 7/19 a pověřuje ST jejím podpisem.
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7.20 Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 24.05.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 349 - 7/20 - Flash Příloha: RM 349 - 7/20 - Flash

Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 24.05.2016 vč. fotodokumentace - viz příloha č. RM 349 - 7/20.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 20 USNESENÍ č. RM 349- 14895/16
RM bere na vědomí Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 24.05.2016 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů
jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.21 Podnět Ing. Prouzy - rozesílání pozvánek na RM
Identifikace:
Podnět Ing. Prouzy – doporučuje rozesílání pozvánek na RM všem zastupitelům, bez ohledu na to, zda o to požádali.
Umožní jim to reagovat na věci, které budou v RM a nedočtou se to až v zápisech.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města
K Čl. 7. 21 USNESENÍ č. RM 349- 14896/16,
(uložen úkol číslo 21327).
RM ukládá OSU zajistit rozesílání pozvánek na zasedání RM v elektronické podobě mailem všem zastupitelům za účelem
předávání bližších informací o projednávané problematice.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.22 Podnět Ing. Prouzy - autobusová zastávka na Osmě
Identifikace:
Podnět Ing. Prouzy - směrem na HK - u Osmy je problematické vystupování cestujících autobusem na místní
zastávce - je to tam úplně zarostlé travou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města
K Čl. 7. 22 USNESENÍ č. RM 349- 14897/16,
(uložen úkol číslo 21328).
RM ukládá TS zajistit zpřístupnění výstupního zálivu autobusové zastávky na Osmě ve směru na HK, který je v současnosti
zarostlý zelení.
RM 349 Ukládá.
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7.23 Ing. Neumann - upozornění na nevhodné ukládání papírových krabic se zbytky živého materiálu do
kontejnerů v ul. Nádražní
Identifikace:
Podnět Ing. Neumanna - kontejnerové stanoviště na tříděný odpad v ul. Nádražní - do kontejneru na papír jsou
odkládány kartony od firmy, která v domě města - č. p. 353, provozuje prodejnu se zvířaty, krabice nejsou úplně
vyčištěny od živého krmiva pro zvířata, tj. od živých cvrčků, a tím pak dochází k jejich rozmnožení v této lokalitě. TAJ OSN zajistí upozornění provozovatele prodejny, tj. p. J. S.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města
K Čl. 7. 23 USNESENÍ č. RM 349- 14898/16,
(uložen úkol číslo 21329).
RM ukládá OMM (OSN) zajistit upozornění nájemce prodejny v č. p. 353, ul. Nádražní, p. J. S., na problém, který je zde
způsobován nevhodným ukládáním papírových krabic se zbytky živého krmiva - cvrčků - do kontejnerů na papír v ul.
Nádražní.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.24 Ing. Maur - sečení trávy a plevele v ul. Náchodská
Identifikace:
Podnět Ing. Maura - zálivy u ul. Náchodská - je na nich vzrostlá nevhodná zeleň, která tam nepatří, je třeba ji posekat.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města
K Čl. 7. 24 USNESENÍ č. RM 349- 14899/16,
(uložen úkol číslo 21330).
RM ukládá TS odstranit nevhodnou zeleň ze zálivů v ul. Náchodská.
RM 349 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.25 M. Petruželková - vyplavený asfalt od objektu tiskárny a pingpongové herny v ul. U Lípy
Identifikace:
Podnět radní paní Petruželkové - při deštích došlo k odplavení kusů asfaltu z povrchu vjezdu k objektu tiskárny a
pingpongové herny v ul. U Lípy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města
K Čl. 7. 25 USNESENÍ č. RM 349- 14900/16,
(uložen úkol číslo 21331).
RM ukládá TS prověřit možnost oprav vyplaveného asfaltu z povrchu vjezdu k objektu tiskárny a pingpongové herny v ul. U
Lípy.
RM 349 Ukládá.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 349:

17:51

Příští porada bude: RM 350, 20.6.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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