Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 333 (ve volebním období 27. zasedání) ze dne: 9.11.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 333 :
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 Jarmila Valterová
13 Vladimír Rejchrt
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:00 18:02
místostarosta (Město)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 16:48
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:00 18:02
vedoucí odboru (Odbor finanční)
15:00
18:02
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:05
17:05
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:05
15:18
majetkoprávní)
tajemnice komise (Komise regenerační)
15:20
15:39
referent ORM (Odbor majetku města)
15:30
16:19
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:23
17:05
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:05
17:10
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 333 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 333 (ve volebním období 27. zasedání) ze dne: 9.11.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

14:00
15:00
15:20
16:20
16:40
17:05
17:30

ST

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 333 :
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 Jarmila Valterová
13 Vladimír Rejchrt
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:00 18:02
místostarosta (Město)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 16:48
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:00 18:02
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:00 18:02
vedoucí odboru (Odbor finanční)
15:00
18:02
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:05
17:05
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:05
15:18
majetkoprávní)
tajemnice komise (Komise regenerační)
15:20
15:39
referent ORM (Odbor majetku města)
15:30
16:19
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:23
17:05
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:05
17:10
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 333 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

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

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 332) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 332 ze dne 26.10.2015 :

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Odpovídá (Garant) : ST

19 678

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 317- 13350/15
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 2 ks borovice lesní a 1 ks modřínu opadavého na pozemku p. č. 861/25 v k. ú. Nové Město
nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 945
Věc:

Termín: 30.10.2015 , výchozí: 30.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

RM 322- 13614/15

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

Zadávání zakázek - pravidla a jejich dodržování, implementace v příspěvkových organizacích - nakládání s nem

Usneseni:: RM projednala Zprávu interního auditora (IA) o Zadávání zakázek a jejich pravidel vč. pravidel pro nakládání s
nemovitostmi. RM ukládá zainteresovaným odborným útvarům provést ve spolupráci s IA doporučené úpravy v
"pravidlech". RM doporučuje ST zadat úkol pro IA, aby v rámci kontrolní činnosti v organizacích zřizovaných městem,
bylo průběžně ověřeno, zda je v konkrétních nákupech materiálu či služeb, postupováno podle Pravidel, které má
každá organizace pro zadávání zakázek zpracována.
Plnění:
Splněno - úpravy v "pravidlech" provedeny, IA při jednotlivých kontrolách zaměřuje svou činnost i na nákupy materiálu
a služeb dle daných Pravidel. V případě zjištěných nedostatků jsou uložena příslušná opatření k nápravě.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 993
Věc:

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 323- 13638/15

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: Rada města souhlasí s pokácením 1 ks vrby jívy (trojkmen) na pozemku p.č. 632/4 v k.ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
12.11.2015
Poznámka:

RM 324- 13720/15

S

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

20 059
Věc:

Závěr:

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

VŘ - Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují“
z důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016. RM
doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13725/15
20 063
Věc:

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

Termín: 9.11.2015

, výchozí:

9.11.2015

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

Cyklostezka Nové Město nad Metují: Popluží - Krčín

Usneseni:: RM ukládá OMM připravit do návrhu rozpočtu na rok 2016 částku potřebnou na zpracování DÚR navrhované
cyklotrasy z Nového Města nad Metují do Krčína.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.11.2015

RM 328- 13907/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 205
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Zadání úpravy projektové dokumentace chodník ve Vrchovinách I/14

Usneseni:: RM nesouhlasí s přípravou aktualizace projektové dokumentace "Chodník ve Vrchovinách podél I/14. RM ukládá OMM
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 akci "Chodník u viaduktu, Vrchoviny". RM ukládá OMM prověřit, zda PD, která
je pro tuto akci zpracována, zajišťuje protažení chodníku až po křižovatku pod viaduktem.
Plnění:
Splněno - do návrhu rozpočtu bylo zapracováno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13911/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 209
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Žádost o prodloužení veřejného osvětlení v ul. Školní

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost p. P. J. a p. P. V. a souhlasí s prodloužením veřejného osvětlení v ul. Školní. RM ukládá
OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 PD a realizaci potřebného prodloužení veřejného osvětlení v ul. Školní.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13928/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 222
Věc:

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Výběrové řízení „Nákup - Server 2015“, kupní smlouva

Usneseni:: RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve znění přílohy č. RM 328 - 7/1, rozhodla o zadání veřejné
zakázky "Nákup - Server 2015", takto:
Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy DLNK s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, IČO:
26012162, za celkovou nabídkovou cenu 542.080 Kč vč. DPH.
Jako druhá nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy ICT plus s.r.o., Piletická 486 - technologické centrum,
503 41 Hradec Králové, IČO: 01384163 za celkovou nabídkovou cenu 604.879 Kč vč. DPH.
RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky firmě DLNK s.r.o., jejíž nabídka byla komisí doporučena jako nejvýhodnější.
V případě, že vítězný uchazeč nedodá předmět zakázky ve stanoveném termínu, bude oslovena další firma v pořadí.
RM souhlasí s předloženou kupní smlouvou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 329- 13943/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 232
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

VZ „Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku “Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“ z
důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu města na rok 2016 potřebnou částku k
realizaci na jednotlivé dílčí části a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku znovu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13949/15
20 262
Věc:

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

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Prodej pozemku z majetku města nad nemocnicí

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodej pozemku p. p. č. 681/39 o
výměře 43 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují manželům PhDr. J. H. Ph.D. a paní L. H., kteří vlastní sousední dům a
zahradu, za kupní cenu 263 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 11.309 Kč. Pro snížení kupní ceny RM neshledává zákonný
důvod.
Plnění:
Předloženo do ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.11.2015

RM 330- 13950/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 263
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Prodej pozemku z majetku města nad nemocnicí

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodej pozemku p. p. č. 681/4 o
výměře 110 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují manželům J. a M. L., za kupní cenu 270 Kč/m2 pozemku, tj. celkem
29.700 Kč.
Plnění:
Předloženo do ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13951/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 264
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Prodej pozemku z majetku města nad nemocnicí

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodej pozemku p. p. č. 681/40 o
výměře 61 m2, druh pozemku zahrada, a podíl o velikosti 9/11 pozemku p. p. č. 681/41, o výměře cca 22 m2, druh
pozemku ostatní plocha, oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují Metují, manželům R. a D. Č., za kupní cenu 265 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 21.995 Kč.
Plnění:
Předloženo do ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13958/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 271
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní přípojky na p. p. č. 610 v k. ú. Spy

Usneseni:: RM schvaluje umístění stavby vodovodní přípojky a Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Nové Město
nad Metují a manželi Ing. I. D. CSc. a Bc. J. D., ve znění přílohy č. RM 330 - 3/3 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13963/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 276
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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

VZ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že vítězná
nabídka nesplňuje záměr jednoho velkého hřiště na Malecí. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že
realizace proběhne v roce 2016. RM doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Částečně splněno, nová zadávací dokumentace je ještě v přípravě. RM 333 schválen nový termín: 7.12.2015
(Zadávací dokumentace je ještě v přípravě.)
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13964/15
20 277
Věc:

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

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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

Žádost p. A. M. - parkování ul. Havlíčkova

Usneseni:: RM ukládá OMM rozšířit zadání veřejné zakázky na zpracování řešení parkování v ul. Havlíčkova i o prostor kolem
provozovny KM Technik. RM ukládá OMM jednat s jednatelem firmy KM Technik s.r.o. o případné finanční spoluúčasti
na pořízení PD - parkování v ul. Havlíčkova.
Plnění:
S jednatelem firmy KM Technik s.r.o. Bylo jednáno. Přislíbil, že na zpracování PD na parkoviště na jeho pozemcích
se bude finančně podílet. Zadávací dokumentace je v přípravě. RM 333 schválen nový termín: 7.12.2015 (Zadávací
dokumentace je v přípravě.)
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 13.11.2015

RM 330- 13980/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 291
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 31.08.2015

Usneseni:: RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 31.08.2015 ve
znění přílohy č. RM 330 - 5/2 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá OŠKS svolat schůzku s vedením "ZŠ a MŠ
Krčín" a se zástupci Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín týkající se budoucnosti školského stravování.
Plnění:
Splněno, schůzka proběhne 09.11.2015 v rámci řádného zasedání ŠR. Zápis z jednání ŠR bude předložen RM 334.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13989/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 295
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují ve znění
upravené přílohy č. RM 330 - 5/11.
Plnění:
Splněno, projednáno ZM 110 dne 05.11.2015.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13990/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 296
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Formuláře žádostí o dotaci z rozpočtu města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit formuláře těchto žádostí: "Žádost o dotaci na rok 20xx v oblasti Děti, mládež, kultura,
tělovýchova, sport, volnočasové aktivity" a "Žádost o dotaci na rok 20xx v oblasti Sociální služby - služby registrované
dle zákona o sociálních službách a v oblasti Zdravotnictví" ve znění přílohy č. RM 330 - 5/12.
Plnění:
Splněno, projednáno ZM 110 dne 05.11.2015.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13991/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 297
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč) a
vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000 Kč) ve znění přílohy č. RM 330 5/13.
Plnění:
Splněno, projednáno ZM 110 dne 05.11.2015.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13996/15
20 300
Věc:

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

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

Dotace 2015 - posouzení žádostí podzimní kolo

Usneseni:: RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v
oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti
společenských aktivit a zachování tradičních spolkových činností dle konečné verze přílohy č. RM 330 - 6/1 takto: ZO
Českého zahrádkářského svazu Nové Město nad Metují (NM) 2 tis. Kč, Poznávání spolek, NM 5 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 330 - 6/1 takto: Euroregion Glacensis, Rychnov nad
Kněžnou 30 tis. Kč, Spolek Breakdance a Streetdance NM 2 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů NM 5 tis. Kč. RM
pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM
315-13303/15. RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu na dotace a dary města o 4,5 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z §
6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Dary i dotace byly vyplaceny žadatelům.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 13.11.2015

RM 330- 13998/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 302
Věc:

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

Provede: OF = Odbor finanční

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

Žádost o povolení převodu z rezervního fondu

Usneseni:: RM schvaluje převod 80 tis. Kč z rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Na
Františku.
Plnění:
Bylo provedeno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13999/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 303
Věc:

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

Provede: OF = Odbor finanční

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci JSDH Nové Město nad Metují, MŠ Na Františku a
MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 330 - 6/4.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 14001/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 304
Věc:

Termín: 5.11.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 5.11.2015

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

Žádost pí R. S. o prominutí zůstatku pokuty

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost paní R. S. a doporučuje ZM nesouhlasit s prominutím zůstatku pokuty ve výši 16.400 Kč.
Plnění:
Bylo projednáno na ZM 110.
Ze dne:
12.11.2015
Poznámka:

RM 330- 14004/15
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

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

20 307

Závěr:

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

Smlouva o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu s firmou Galileo Corporation s.r.o., se sídlem
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/3 a pověřuje
ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14019/15
20 371
Věc:

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

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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

Výpůjčka pozemků z majetku města - cvičiště pro psy

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků p. p. č. 1920/1 o výměře 426 m2, druh pozemku trvalý travní
porost a p. p. č. 2255 o výměře 316 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují,
vedené na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují se zájemcem, Základní kynologickou organizací Nové Město nad Metují č. 405, IČO:
62726536, sídlem: Pod Hradbami 1104, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupenou předsedou Radkem Kuřátkem,
a to pro sportovní kynologii a výcvik agility psů za těchto podmínek: 1) výpůjčka na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, 2) pozemky nelze oplocovat, provádět na nich terénní úpravy a nelze zde umísťovat žádné další
neodnímatelné překážky, stavby, oplocení apod., 3) vypůjčitel umožní půjčiteli ve výjimečných případech pozemky
využít při akcích města, 4) vypůjčitel si zajistí údržbu a likvidaci zeleně na své náklady.
Plnění:
Žádáme o prodloužení termínu. RM 333 schválen nový termín: 7.12.2015 (Smlouvu OMP předložilo zájemci, ale ten
ji zatím nepodepsal z důvodu nedořešeného zápisu do rejstříku.)
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.11.2015

RM 331- 14023/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 375
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. Lesní

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p. p. č. 1496/5 o výměře 338 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
odděleného geometrickým plánem č. 2032-251/2015 z pozemku p. p. č. 1496/1 o výměře 4240 m2, druh pozemku
lesní, v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, do
společného jmění manželů pí Z. Š. a Ing. J. Š., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 147 Kč/m2
pozemku, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 49.686 Kč, za těchto podmínek: poplatek za návrh na vklad práva do
katastru nemovitostí uhradí kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude prodávající, město kupujícímu
pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny, platba nabídnuté kupní ceny se požaduje
nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. Dále RM doporučuje ZM souhlasit s
rozdělením lesního pozemku dle geometrického plánu, kdy na základě tohoto souhlasu bude požádáno o souhlas s
dělením pozemku určeného k plnění funkcí lesa, které vydává státní správa na úseku lesní hospodářství.
Plnění:
Předloženo do ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14024/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 376
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Koupě pozemku do majetku města dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s koupí částí pozemků st. p. č. 147/14 v k. ú. Vrchoviny, označených v návrhu GP na
rozdělení pozemků a změně hranic jako p. p. č. 3000/3 o výměře 43 m2 v k. ú. Vrchoviny, vedený na LV č. 187 pro k.
ú. Vrchoviny a p. p. č. 547/4 v k. ú. Nové Město nad Metují označených v GP jako p. p. č. 549/9 o výměře 107 m2 a p.
p. č. 549/10 o výměře 13 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 4441 pro k. ú. Nové Město nad Metují z
vlastnictví společnosti AMMANN Czech Republic, a. s., se sídlem Náchodská 145, Nové Město nad Metují, IČO:
00008753, do vlastnictví města, a to za cenu 300 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 48.900 Kč.
Plnění:
Předloženo do ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14028/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 380
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Zpracování PD - stavební úpravy ul. Chlístovská

Usneseni:: RM nesouhlasí s vysoutěžením projektanta na zpracování PD na stavební úpravy ul. Chlístovská, protože na stavební
úpravy této komunikace neexistuje v této chvíli žádný dotační titul a město nemá dostatek finančních prostředků.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14031/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 383
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD „Chodník podél silnice č. III/28522 (ul. Na Hradčanech)"

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 195/2014 na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522 (ulice Na
Hradčanech) ve znění přílohy č. RM 331 -3/6 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14036/15
20 387
Věc:

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

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Bezúročná půjčka v souvislosti s akcí „Chodník v ulici Na Táboře“ dodatek č. 1

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují jako
zapůjčitelem na straně jedné a p. R. H. a paní K. U., jako vydlužiteli na straně druhé, na posun termínu zahájení
splátek z důvodu posunu zahájení stavby chodníku v ul. Na Táboře.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.11.2015

RM 331- 14044/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 395
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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

Výpůjčka nebytových prostor, č. p. 427 - kasárna
Int: OSN/362

Usneseni:: RM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor (prostor pro podnikání) v objektu č. p. 427, ul. ČSA (bývalá kasárna) p. J.
R. a p. L. B., za účelem vytvoření a provozování zkušebny pro 2 kapely (2H5-ka a Balast). RM ukládá OSN ve
spolupráci s PRAV připravit smlouvu o výpůjčce, vč. Provozního řádu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu. RM 333 schválen nový termín: 7.12.2015 (Stále nebyl ze strany uživatele dodán
provozní řád.)
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14048/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 399
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

SOD Výměna kotle SDH Krčín
Int: OSN/366

Usneseni:: RM souhlasí se zněním Smlouvy o dílo č. 160/2015, která se týká provedení výměny kotle (zdroj vytápění a TUV) v
objektu č. p. 100, ul. 1. máje (SDH Krčín), a to mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a fy Cvejn s.r.o.,
Žižkovo nám. 9, Nové Město nad Metují, IČO: 28854853 ve znění přílohy č. RM 330 - 4/8 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14060/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 402
Věc:

Termín: 5.11.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 5.11.2015

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

Žádost Okresního soudu v Náchodě ve věci přísedících Okresního soudu v Náchodě

Usneseni:: RM doporučuje ZM zvolit pana JUDr. B. O. a paní MUDr. S. O. do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě.
Plnění:
Viz jednání ZM 110.
Ze dne:
12.11.2015
Poznámka:

RM 331- 14061/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 9.11.2015

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

20 403
Věc:

Závěr:

, výchozí:

9.11.2015

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

Zakázka malého rozsahu nákup posypové soli

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Nákup posypové
soli“ firmě K+S Czech Republic, a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČO: 45192405, za nabídkovou cenu 2,40
Kč/kg bez DPH vč. dopravy (DPH = 0,50 Kč), celková cena vč. DPH 2,90 Kč/kg. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou K+S Czech Republic a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka,
IČO: 45192405, ve znění přílohy č. RM 331 - 7/6 a pověřuje ST jejím podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14069/15
20 428
Věc:

Termín: 5.11.2015

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

, výchozí: 5.11.2015

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

Výzva "Přípravného výboru" adresovaná ZM ve věci obchvatu Nového Města nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí výzvu "Přípravného výboru" ze dne 13.10.2015 ve věci obchvatu Nového Města nad
Metují, jejich reakci na usnesení č. ZM 108-7288/15 a informaci ST o plnění tohoto usnesení, vše ve znění přílohy č.
RM 332 - 3/1. RM doporučuje ZM uložit ST pokračovat v dalších jednáních o budoucím řešení tranzitní dopravy ve
městě s ŘSD ČR, Královéhradeckým krajem a dalšími zainteresovanými subjekty.
Plnění:
Viz ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 13.11.2015

RM 332- 14071/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 429
Věc:

Termín: 5.11.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

, výchozí: 5.11.2015

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

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě Škoda Auto

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 91/ZP3/DB_3/2015 ve znění přílohy č. RM 332 - 3/3.
RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Předloženo do ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14072/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 430
Věc:

Termín: 5.11.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

, výchozí: 5.11.2015

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

Aktuální stav projektů

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 19.10.2015 ve znění přílohy č. RM 332 - 3/4.
Plnění:
Předloženo do ZM 110.
Ze dne:
12.11.2015
Poznámka:

RM 332- 14080/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Odpovídá (Garant) : ST

20 436
Věc:

Závěr:

Termín: 5.11.2015

, výchozí: 5.11.2015

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

Zpráva OVRR o aktuálním stavu a postupu projednávání nového územního plánu Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu a postupu projednávání nového Územního plánu Nové Město nad Metují
a ukládá OVRR tuto informaci předložit na zasedání ZM.
Plnění:
Viz ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14084/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 439
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 9.11.2015

, výchozí: 9.11.2015

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

Zápis č. 116 Bytové komise ze dne 14.10.2015
Int: OSN/367

Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 116 Bytové komise ze dne 14.10.2015, ve znění přílohy č. RM 332 4/1.
Plnění:
Splněno, OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14096/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 441
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 9.11.2015

, výchozí:

9.11.2015

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

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

Usneseni:: RM byla seznámena s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se změnou platových výměrů ředitelů příspěvkových
organizací v souvislosti se změnou platových tarifů. RM ukládá OŠKS a OSÚ připravit ve smyslu uvedeného nařízení
vlády nové platové výměry, platné ode dne 01.11.2015 pro ředitele příspěvkových organizací, které zřizuje město Nové
Město nad Metují.
Plnění:
Splněno, platové výměry byly předány.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14099/15
20 444
Věc:

Termín: 5.11.2015

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

, výchozí: 5.11.2015

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

Zájem o kapitálový vstup do První novoměstské teplárenské s. r. o.

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí nabídku fy ČEZ Energo, s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín. RM
předkládá k rozhodnutí ZM zda uložit ST a orgánům společnosti PNT s.r.o. jednat o vstupu strategického partnera do
společnosti."
Plnění:
Viz ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 13.11.2015

RM 332- 14101/15

Termín: 9.11.2015

Provede: OF = Odbor finanční

20 445

Odpovídá (Garant) : ST

Věc:

Smlouvy o dodávce vody

, výchozí: 9.11.2015

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

Usneseni:: RM schvaluje 2 smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřené se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, ve znění přílohy č. RM 332 - 6/4.
Plnění:
Smlouvy byly podepsány a odeslány na VAK Náchod.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14108/15
20 449
Věc:

Termín: 5.11.2015

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

, výchozí: 5.11.2015

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

Nové znění zakladatelské listiny společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o.

Usneseni:: RM doporučuje ZM, aby v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválilo nové znění Zakladatelské listiny společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o., ve
znění přílohy č. RM 332 - 7/6
Plnění:
Viz ZM 110.
Ze dne:
Závěr:
12.11.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 333 - 9.11.2015

Kontrola úkolů

14:00
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ST

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 333 - 9.11.2015

Majetkoprávní úkony

15:00

2.1 Nabídka pozemků k odkoupení v k. ú. Krčín do majetku města
Zdroj. dokum.: RM 333 - 2/1 - Flash Příloha: RM 333 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Paní J. P. nabízí městu k odkoupení pozemky uvedené na LV č. 2899 pro k. ú. Krčín a město Nové Město nad Metují,
a to:
p. p. č. 221/2 o výměře 12 131 m2, druh pozemku lesní pozemek,
p. p. č. 223/1 o výměře 1 161 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 223/2 o výměře
800 m2, druh pozemku zahrada,
p. p. č. 223/9 o výměře
469 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. p. č. 223/14 o výměře 103 m2, druh pozemku zahrada,
p. p. č. 235/1 o výměře
847 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/3 o výměře 10 259 m2, druh pozemku lesní pozemek,
p. p. č. 236/4 o výměře 7 099 m2, druh pozemku orná půda,
p. p. č. 236/10 o výměře 3 771 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p. p. č. 236/12 o výměře 346 m2, druh pozemku lesní pozemek,
p. p. č. 236/13 o výměře 298 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/24 o výměře 395 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/25 o výměře 398 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/26 o výměře 398 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 237/25 o výměře 398 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 753/15 o výměře
3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Za účelem stanovení kupní ceny je třeba zjistit cenu v místě a čase obvyklou pro nákup pozemků v případě, že by
město mělo o pozemky zájem. Přílohy: katastrální mapa - nabídka, LV 2899, mapa druhů pozemků, ortofoto 1,
ortofoto 2, sítě a majetek města, územní plán, zákres pozemků.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zpracování znaleckého posudku.
Odůvodnění:
TS: Cesty a komunikace by město mělo odkoupit, i když to následně přinese tlak na zlepšení stavu a povrchu těchto
cest. Ostatní pozemky a les nejsou asi pro město potřebné. ODSH: Doporučuje městu odkoupit pozemky na Železově
louce (viz oranžově vyznačené). Jedná se o příjezdy k nemovitostem, kdy žadatelé o úvěr (koupě nemovitosti)
předkládají bankám doklady, po čí pozemcích je k nemovitosti příjezd a přístup. V takovém případě se pak obracejí s
žádostí o vyjádření na silniční správní úřad (u pozemků města) a na další vlastníky pozemků, i na pí P., o vyjádření
souhlasu. OVRR: Pozemky nabízené k prodeji se nachází dle platného i nového ÚP NMnM v plochách pro bydlení
223/2,9,14, v plochách lesních a zemědělských, a v plochách dopravní infrastruktury. Pokud by došlo k odkupu, tak by
v některých plochách mělo dojít úpravám pozemkových hranic - např. uvnitř pozemku p. č. 236/3, kde byla provedena
zřejmě nějaká úprava pro budoucí rekreační zástavbu, která je v ploše lesa nepřípustná. SL: Nákup lesních pozemků
doporučují, samozřejmě pouze za předpokladu reálné prodejní ceny. Je nutné, aby znalecký posudek (ocenění)
obsahoval tzv. expertní odhad tržní hodnoty. Vzhledem k rozsahu pozemků a snižující se ceně dřeva na trhu z důvodu
kůrovcové „kalamity“ však není možné nákup hradit z výnosů z lesa. OMP: Navrhujeme zjistit nejprve cenu pozemků.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář vedoucí OMP. ST - když by byla rozumná cena, bylo by dobré pozemky koupit, ve shodě jsou i
odborné útvary. Zpracování znaleckého posudku neznamená to, že jdeme kupovat - až po jeho zpracování se teprve
můžeme bavit o konkrétních věcech. OMP - v případě, že nakonec město nekoupí, tak si znalecký posudek převezme
vlastník a zaplatí ho.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 333- 14113/15,

(uložen úkol číslo 20468).

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek, a to vč. expertního odhadu tržní hodnoty na pozemky vedené na LV č. 2899 pro k.
ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

2.2 Prodej pozemků z majetku města v k. ú. Krčín
Zdroj. dokum.: RM 333 - 2/2 - Flash Příloha: RM 333 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Ing. V. B. požádal o koupi pozemků z majetku města, a to p. p. č. 254/1 o výměře 1027 m2, druh pozemku orná půda,
p. p. č. 254/2 o výměře 1163 m2, druh pozemku orná půda, a p. p. č. 688/1 o výměře 1112 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z majetku města, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují. Přílohy: LV 10001,ortofoto 1, ortofoto 2, snímek mapy 1, snímek mapy 2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat.
Odůvodnění:
Odborné útvary nesouhlasí se záměrem prodat pozemky a uvádějí: OVRR, Územní plánování: Upozorňujeme na
návrh nového ÚP, který bude převádět dané pozemky do zastavitelné plochy pro bydlení (tj. dojde k jejich
zhodnocení) – viz nový ÚP. Současně by zde vlastnictví města mohlo hrát dobrou roli při řešení koncepce zástavby
dané lokality. Tyto skutečnosti je tedy při úvahách o prodeji třeba zvážit. OMM: S prodejem pozemků nesouhlasí. V
návrhu nového ÚP se tyto zemědělské pozemky mění na pozemky zastavitelné pro bydlení. Prodej těchto pozemků
před schválením nového ÚP by byl pro město nevýhodný. TS: Přiklání se k logickému názoru OVRR, ÚP a také si
myslím, že by tyto pozemky i nadále měly být vlastnictvím města. OMP: Pozemky jsou pronajaté k zemědělské
činnosti Nahořanské a.s. s roční výpovědní dobou ke dni 01.10. běžného roku.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - vzhledem k tomu, že jde o velice důležité pozemky, tak by bylo vhodné o tom rozhodnout v ZM.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 333- 14114/15,

(uložen úkol číslo 20469).

RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemky p. p. č. 254/1 o výměře 1027 m2, druh
pozemku orná půda, p. p. č. 254/2 o výměře 1163 m2, druh pozemku orná půda, a p. p. č. 688/1 o výměře 1112 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z majetku města, vedené na LV č. 10001 pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují.
RM 333 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu Johnova atd.
Zdroj. dokum.: RM 333 - 2/3 - Flash Příloha: RM 333 - 2/3 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, zastoupená na
základě pověření ev. č.: POV/OÚ/82/0102/2014 ze dne 14.04.2014 p. Tomášem Pippingerem, nar. 24.12.1966,
předkládá městu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. [IE-12-2005495/VB/01], Nové Město n.M., rek.nn ul. Johnova ČSA, Duk, viz přílohy – koordinační výkresy 1.
a 2. část, spočívající v umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v pozemcích p. p. č. 652/1, č. 2217, č.
2225, č. 2075/3, č. 735/4, č. 2091/1, č. 2218, č. 2226, č. 653/2, č. 2214, č. 754/5, č. 647/5, č. 363, č. 2220, č. 2221 a
č. 2229, vše druh pozemku ostatní plocha a dále v pozemcích st. p. č. 783, č. 789, č. 786, č. 796, č. 793 a č. 794, vše
v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha snímek mapy a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2
pozemku zatíženého věcným břemenem. Předpokládaný rozsah 730 m2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
OVRR: Úprava vedení je možná a bude, za podmínek stavebního zákona, povolena územním souhlasem nebo
územním rozhodnutím. ORM: Souhlasí s realizací stavby za podmínek již zapracovaných do smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v článku IV, bod 8
(označeno červeně). OMP: Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města. Vlastní
smlouva bude uzavřena nejdéle do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 333- 14115/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20470).

RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. [IE-12-2005495/VB/01], Nové Město n. M., rek.nn ul. Johnova, ČSA, Duk, na pozemcích p. p. č.
652/1, č. 2217, č. 2225, č. 2075/3, č. 735/4, č. 2091/1, č. 2218, č. 2226, č. 653/2, č. 2214, č. 754/5, č. 647/5, č. 363, č. 2220,
č. 2221 a č. 2229, vše druh pozemku ostatní plocha a dále v pozemcích stavební parcela č. 783, č. 789, č. 786, č. 796, č. 793
a č. 794, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha –
návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč + DPH v zákonné
výši za 1 m2 pozemku zatíženého věcným břemenem a celková cena bude stanovena dle výměry zjištěné geometrickým
plánem, podle skutečného provedení, vyhotoveného na náklady žadatele.
RM 333 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu Nábřežní
Zdroj. dokum.: RM 333 - 2/4 - Flash Příloha: RM 333 - 2/4 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, zastoupená na
základě pověření ev. č.: POV/OÚ/82/0102/2014 ze dne 14.04.2014 p. Tomášem Pippingerem, nar. 24.12.1966,
předkládá městu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. [IE-12-2005528/VB001], Nové Město n. M. - knn ul. Nábřežní, viz příloha – celková situace stavby, za
účelem umístění a provozování zemního kabelového vedení NN uloženého v pozemcích p. p. č. 710/4, č. 710/5, č.
674/2, č. 681, č. 674/1, č. 743/6, č. 105/2 a č. 44/9, vše druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Krčín, zapsaných na
LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, viz příloha – snímek mapy a to na dobu neurčitou, za
jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku a 200 Kč + DPH za 1 m2 pozemku
(pod stavbou pilířů) zatíženého věcným břemenem. Předpokládaný rozsah 386,5 bm vedení a 1 m2 pod stavbou.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
OVRR: Nemá připomínek k podaným podkladům stavebního záměru. Stavba bude OVRR povolena, pokud budou
splněny podmínky stavebního zákona. ORM: Souhlasí s realizací stavby za podmínek již zapracovaných do smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v článku IV,
bod 8 (označeno červeně). OMP: Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
Vlastní smlouva bude uzavřena nejdéle do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 333- 14116/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20471).

RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. [IE-12-2005528/VB001], název stavby: Nové Město n. M. - knn ul. Nábřežní, na pozemcích p. p. č.
710/4, č. 710/5, č. 674/2, č. 681, č. 674/1, č. 743/6, č. 105/2 a č. 44/9, vše druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Krčín,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, viz příloha - návrh smlouvy a pověřuje starostu
jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku a 200 Kč +
DPH za 1 m2 pozemku (pod stavbou pilířů) zatíženého věcným břemenem a celková cena bude stanovena dle výměry
zjištěné geometrickým plánem, podle skutečného provedení, vyhotoveného na náklady žadatele.
RM 333 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 333 - 9.11.2015

Rozvoj

15:20

3.1 VŘ - PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/1 - Flash Příloha: RM 333 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Dne 03.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 04.11.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD – rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují“.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zrušení veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Byla podána pouze 1 nabídka za nabídkovou cenu cca 470 tis. Kč. V rozpočtu 2015 byla schválena na tuto akci
částka 100 tis. Kč.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
MST - akce je zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2016.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 333- 14117/15,

(uložen úkol číslo 20472).

RM ruší, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují" z důvodu, že byla podána pouze 1
nabídka.
RM 333 Ruší.

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

3.2 VŘ - Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/2 - Flash Příloha: RM 333 - 3/2 - Flash
Identifikace:
Dne 03.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 04.11.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek. Místo bylo navštíveno při výjezdu RM.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání veřejné zakázky, schválit rozpočtové opatření, schválit SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky. V rozpočtu 2015 bylo na tuto akci schváleno 150 tis. Kč.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu na místo radní podrobně diskutovali možnou realizaci investice, kdy v předložených nabídkách
došlo k zásadnímu navýšení celkové finanční částky. Zároveň byla i diskuse ke spoluúčasti vlastníků sousední
nemovitosti a části pozemků pod chodníkem. Shrnuta byla také rizika "zamrznutí akce" z důvodu počasí. Nakonec se
radní shodli v tom, že za těchto podmínek akce realizována nebude a město smlouvu s žádným z uchazečů neuzavře,
a to především z důvodů vysoké realizační ceny akce. Dále bude jednáno s OMM a projektantem o optimálnějším
řešení stavebních úprav chodníku.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 333- 14118/15,

(uložen úkol číslo 20473).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zrušení
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí, Nové Město nad Metují“. RM ukládá OMM zajistit
svolání schůzky s projektantem a vedením města za účelem nalezení optimálnějšího řešení stavebních úprav chodníku.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

3.3 Smlouva o zajištění administrace Programu obnovy venkova pro rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/3 - Flash Příloha: RM 333 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Královéhradecký kraj předkládá pro rok 2015 Smlouvu o zajištění administrace krajského „Programu obnovy
venkova“, kterou pro Královéhradecký kraj zajišťuje naše město. Příjem z této činnosti, na základě předkládané
smlouvy o zajištění administrace, je v tomto roce pro město Nové Město nad Metují 8.400 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o zajištění administrace krajského „Programu obnovy venkova“.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Na rok 2015 byly podány pouze 3 žádosti o poskytnutí dotace z krajského Programu obnovy venkova
pro Královéhradecký kraj. Z těchto žádostí byla podpořena žádost obce Provodov-Šonov a obce Slavětín nad Metují.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 333- 14119/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20474).

RM schvaluje „Smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova“ pro Královéhradecký kraj na rok 2015
a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 333 - 3/3.
RM 333 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace (přesun z RM 331 - 3/10)
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/4 - Flash Příloha: RM 333 - 3/4 - Flash
Identifikace:
V rozpočtu 2015 byla schválena investiční akce: "Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace" s
nákladem 500 tis. Kč. Bylo proto zadáno zpracování PD a vytyčení, na tyto úkony byla vyčerpána finanční částka ve
výši 84 tis. Kč. Rozpočet na realizaci opravy opěrné zdi ale činí 3,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že na této investiční
položce zbývá v letošním rozpočtu pouze 416 tis. Kč, OMM žádá RM o stanovení dalšího postupu. 1) Vysoutěžit
dodavatele v letošním roce s tím, že se realizace uskuteční v roce 2016. 2) Uložit OMM, zařadit potřebnou finanční
částku do rozpočtu na rok 2016 a začít soutěžit dodavatele až po schválení rozpočtu na rok 2016. 3/ Navrhnout pouze
provizorní, překlenovací řešení, které zajistí statiku zdi do doby, než bude možné přistoupit k realizaci komplexní
opravy. (Nalezení potřebných financí). Po projednání na RM 331 bylo rozhodnuto, že radní vyjedou na místo, proto byl
bod zařazen do výjezdu, který se uskutečnil v rámci RM č. 333.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup a uložit OMM úkoly.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 333 - 3/4.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu radní diskutovali s projektantem o navrženém řešení opravy opěrných zdí. Projednali rovněž
problematiku možných provizorních řešení a záležitostí, které se týkají toho, že zdi jsou v ochranném pásmu Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují. Další část diskuse se pak týkala financování takovéto akce. Radní se
nakonec shodli, že k nákladné realizaci nyní přikročeno nebude a do té doby, než se podaří finance zajistit, tak dojde
k omezení šíře průchodu na přiléhajícím chodníku.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 333- 14120/15,

(uložen úkol číslo 20475).

RM se na místě seznámila se stavem opěrných zdí u č. p. 361 v ul. Nádražní. RM ukládá OMM začlenit investici "Oprava
opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní" do projektu budoucích oprav komunikace v ulici Nádražní, kterou by měl realizovat
Královéhradecký kraj s tím, že město by se k tomuto projektu připojilo právě s opravou opěrné zdi a s rekonstrukcí chodníku.
RM ukládá TS neprodleně umístit zábrany zajišťující na nezbytnou dobu potřebné zúžení průchodné šíře chodníku
přiléhajícího k horní opěrné zdi.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

3.5 SOD - PD - Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ František
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/5 - Flash Příloha: RM 333 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Na základě poptávkového řízení byl na zpracování PD na akci "Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový
přístřešek u MŠ František". Nejvýhodnější cenu nabídla firma S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, za cenu
113.692 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit SOD na zpracování PD - Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ František +
pověřit ST podpisem této SOD.
Odůvodnění:
V rozpočtu bylo na tuto akci schváleno celkem vč. realizace 550 tis. Kč. Finance na realizaci se přesouvají a také v
celkové částce navyšují do rozpočtu 2016.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse - připomínky radních - jde o obdobný problém jako v případě chodníku na Malecí - rozsah zakázky je
podstatně větší, než bylo původně uvedeno a tím se to dostalo mimo současné finanční možnosti města. Radní se
shodli, že bude třeba sjednat systémové postupy pro takovéto situace, tzn., že vedení města se nad tím sejde s OMM
a ORM a stanoví pravidla, kdy bude třeba v průběhu příprav investic jednat s vedením města o úpravách záměrů a
především o jejich rozšiřování. Jeden radní nebyl při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 333- 14121/15,

(uložen úkol číslo 20476).

RM ruší zakázku na akci "PD - Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ František". RM ukládá
OMM svolat schůzku za účasti vedení města, MŠ František a OMM, za účelem stanovení takového rozsahu stavebních
úprav, který bude odpovídat finančním možnostem města.
RM 333 Ukládá.

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

3.6 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ - vícepráce,
méněpráce
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/6 - Flash Příloha: RM 333 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Usnesením č. RM 331-14033/15 byl prodloužen termín realizace díla z důvodu víceprací, které byly projednány a
budou předloženy ke schválení v Dodatku č. Smlouvy o dílo - viz příloha č. RM 333 - 3/6. Vzhledem k tomu, že
nedojde k navýšení smluvní ceny, ale ke snížení, není nutné rozpočtové opatření. Původní smluvní cena 8.237.769
Kč se snižuje na částku ve výši 8.160.865,19 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Navržené usnesení bylo odsouhlaseno v upraveném znění přílohy - částka smluvní ceny ve výši 8.183.620,69 Kč se
změnila a snížila na částku ve výši 8.160.865,19 Kč.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 333- 14122/15,

(uložen úkol číslo 20477).

RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na kompletní dodávku stavby: "Nové Město nad Metují, chodník a stezka ul.
Náchodská" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav, s.r.o., Koutníkova 404/20, Plotiště nad Labem, 503 01
Hradec Králové, ve znění upravené přílohy č. RM 333 - 3/6. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
RM 333 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

3.7 Herní prvky na zahradu u „ZŠ Malecí“ - smlouva o dílo
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/7 - Flash Příloha: RM 333 - 3/7 - Flash
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 331 ze dne 12.10.2015 - schválení realizace osazení herních prvků do 1. části zahrady
"ZŠ Malecí" bylo poptáno několik firem. Celkem bylo doručeno 5 cenových nabídek, z nichž nejvýhodnější byla
nabídka od fy Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišňov. Cenová nabídka činí 131.943,00 Kč
vč. DPH. Na tuto zakázku nyní předkládáme ke schválení Smlouvu o dílo - viz příloha č. RM 333 - 3/7.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky na dodávku a montáž 2 ks herních prvků pro 1. část školní zahrady ZŠ
Malecí fy Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišňov. Ne/schválit Smlouvu o dílo na dodávku a
montáž 2 ks herních prvků pro školní zahradu "ZŠ Malecí" na částku 131.943,00 Kč.
Odůvodnění:
V rozpočtu 2015 zbývá na org. 1663 - Koncepční řešení zahrady u "ZŠ Malecí", MŠ Rašínova, MŠ František, MŠ
Krčín, MŠ Vrchoviny, DDM Stonožka, Dům hasičů - PD + realizace I. etapy 132 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 333- 14123/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20478).

RM souhlasí se zadáním zakázky na dodávku a montáž 2 ks herních prvků do 1. části zahrady "ZŠ Malecí" firmě Bonita
Group Service s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišňov, za nabídkovou cenu 131.943,00 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo, ve znění příloha č. RM 333 - 3/7, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 333 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace")
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/8 - Flash Příloha: RM 333 - 3/8 - Flash
Identifikace:
Ve čtvrtek dne 12.11.2015 se v kinosále Kina 70 v Novém Městě nad Metují uskuteční od 16:00 hodin seminář pod
názvem Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") financované z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020. Seminář se uskuteční za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pana Bc. Lubomíra
France. Veřejnost zde bude seznámena s podmínkami a možnostmi získání dotace na výměnu zastaralých zdrojů
vytápění. Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým
osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Plánovaná akce byla mj. zpropagována prostřednictvím e-mailu,
vývěsek na MěÚ, plakátovacích ploch ve městě, městského rozhlasu, světelných novin a webových stránek města
Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 333- 14124/15
RM bere na vědomí informaci o veřejném semináři Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace")
financované z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, který se uskuteční dne 12.11.2015 od 16:00 hodin v
kinosále Kina 70 v Novém Městě nad Metují za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pana Bc. Lubomíra France.
RM 333 Bere na vědomí.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

3.9 Zápis č. 6 z jednání Komise pro vyváženou dopravu
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/9 - Flash Příloha: RM 333 - 3/9 - Flash
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 6 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 27.10.2015.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 6.z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 333- 14125/15
RM se seznámila se zápisem č. 6 z jednání Komise pro vyváženou dopravu a bere tento zápis na vědomí, ve znění přílohy č.
RM 333 - 3/9.
RM 333 Bere na vědomí.

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

3.10 Výjezd RM
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/10 - Flash Příloha: RM 333 - 3/10 - Flash
Identifikace:
Po dohodě s radními byl předložen návrh na výjezd RM na místa, kde je dobré se přímo v terénu seznámit s
problematikou, která je nebo bude řešena v rámci zasedání RM. Plán výjezdu viz příloha č. RM 333 - 3/10.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
V rámci výjezdu radní v době od 13:00 do 15:00 hodin navštívili tato místa:
1/ Ulice Sadová č. p. 882 - místo po přemístěné pergole a uvedení pozemku do původního stavu např.
vysvahováním - radní se shodli v tom, že by mělo stačit snížení stávající zídky o jednu řadu - projednání úpravy bude
zadáno úkolem v PVO a sledováno tam.
2/ Řešení problému s parkováním na sídlišti Malecí - realizace opatření z koncepce dopravy - zjednosměrnění
komunikací v ul. Malecí a v ul. Družstevní (prohlídka těchto ulic) - místo po kiosku zeleniny, úpravy. Radní se shodli,
že prostor po kiosku bude zarovnán a ohraničen v rámci činnosti TS, toto bude uloženo úkolem z PVO. Usnesením
RM bude uloženo zahájení procesu zjednosměrnění komunikací v části ulic Družstevní a Malecí.
3/ Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí - viz bod č. RM 333 - 3/2.
4/ Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace - projednáno v rámci bodu č. RM 333 - 3/4.
5/ Místní komunikace ve Spech - sousedské spory (Ing. Hrnčíře a p. Popa) - radní se seznámili na místě se situací i s
úpravami, které na komunikaci provedl Ing. Hrnčíř a obdrželi informace od zástupců OMM, OVRR a ODSH o
probíhajících řízeních.
6/ Žádost o zimní údržbu - p. J. Macek - žádal doplnit do "Plánu zimní údržby" pluhování k jeho nemovitosti - viz bod
3/11.
7/ Rekonstrukce objektu p. Hronovského na Husově náměstí - prohlídka stavby, shrnutí důvodů oprávněného záboru
veřejného prostranství na Husově náměstí, informace o termínech realizace.
8/ Rozšíření kamerového systému, prezentace systému na služebně MP - radní byli seznámeni se systémem,
umístěním kamer a kvalitou získávaných obrazových dat.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 333- 14126/15,

(uložen úkol číslo 20479).

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.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

3.11 E-mailová žádost p. J. M. o zajištění zimní údržby na pozemcích města k č. p. 27 ve Spech
Zdroj. dokum.: RM 333 - 3/11
Identifikace:
E-mailová žádost p. J. M. o zajištění zimní údržby na pozemcích města k č. p. 27 ve Spech - viz příloha č. RM 333 3/11. RM navštívila místo v rámci výjezdu.
K rozhodnutí:
Projednat žádost ve věci zajištění zimní údržby na pozemcích města k č. p. 27 ve Spech + ne/souhlasit se zařazením
této lokality do "Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2015 - 2016 v Novém Městě nad Metují".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 333- 14127/15
RM bere na vědomí žádost p. J. M. ve věci zajištění zimní údržby na pozemcích města k č. p. 27 ve Spech. RM zamítá žádost
p. J. M. o doplnění této účelové komunikace do "Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2015 - 2016 v
Novém Městě nad Metují" s tím, že v případě zhoršených podmínek sjízdnosti v zimním období, je možné po telefonické
domluvě s vedoucí TS, vyhrnutí sněhu mimořádně provést.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: 4.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 333 - 9.11.2015

Správa nemovitostí

16:20

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.10.2015
(Int.: OSN/369) Zdroj. dokum.: RM 333 - 4/1 - Flash Příloha: RM 333 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.10.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 333- 14128/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20480).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.10.2015 ve znění přílohy č. RM 333 - 4/1.
RM 333 Bere na vědomí.

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

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.10.2015
(Int.: OSN/370) Zdroj. dokum.: RM 333 - 4/2 - Flash Příloha: RM 333 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.10.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 333- 14129/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20481).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.10.2015 ve znění přílohy č. RM 333 - 4/2.

STIS

RM 333 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

4.3 Smlouva o dílo č. s3221/15 - nový výtah v DPS
(Int.: OSN/371) Zdroj. dokum.: RM 333 - 4/3 - Flash Příloha: RM 333 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Jedná se o Smlouvu o dílo č. s3221/15 (servis v záruční lhůtě) na provádění pravidelné údržby a servisu nově
instalovaného výtahu v objektu č. p. 1145, ul. Českých bratří (Dům s pečovatelskou službou - pod Husovým
náměstím). Smlouva je koncipována na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 252 Kč bez DPH (290
Kč vč. DPH). Cena za provádění servisu je stanovena na základě soutěže na dodávku výtahu (jedno z hodnotících
kritérií byla stanovena cena pozáručního servisu).
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. s3221/15.
Odůvodnění:
Jedná se o standardní krok, který následuje po instalaci nového zařízení. Po ukončení 60 měsíční záruční lhůtě
můžeme, v případě nespokojenosti, smlouvu vypovědět a servis zajistit pomocí jiného dodavatele. Před uplynutím
záruční lhůty vypovídat smlouvu nedoporučujeme.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 333- 14130/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20482).

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. s3221/15 (servis v záruční lhůtě) na provádění pravidelné údržby a servisu výtahu v objektu
č. p. 1145, ul. Českých bratří (Dům s pečovatelskou službou - pod Husovým náměstím), ve znění přílohy č. RM 333 - 4/3, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 333 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 134/2015
(Int.: OSN/372) Zdroj. dokum.: RM 333 - 4/4 - Flash Příloha: RM 333 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 134/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a fy Proplast K s.r.o.,
Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, na provedení výměny oken bytového domu č. p. 467-8, ul.
Dukelská. Dodatek ke smlouvě řeší změnu ceny díla, a to z částky ve výši 505.517 Kč vč. DPH na částku ve výši
493.925 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 134/2015.
Odůvodnění:
Snížení ceny je zapříčiněno neprovedením exteriérových parotěsných pásek (po dohodě obou smluvních stran) na
nových oknech. Pásky nebyly provedeny, protože u oken na nástavbách objektu není možné tuto pásku technicky
provést (z důvodu konstrukce nosné stěny). U oken ve spodní části objektu by tyto pásky byly zednicky
nezapravitelné. Systém parotěsných exteriérových pásek bude proveden při zateplení objektu, kdy se bude řešit detail
zateplení špalet oken.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 333- 14131/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20483).

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.134/2015 uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují a fy Proplast K
s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, ve znění přílohy č. RM 333 - 4/4, a pověřuje ST jeho
podpisem.

STIS

RM 333 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

4.5 VŘ - Stavební úpravy hřiště "ZŠ Komenského"
(Int.: OSN/373) Zdroj. dokum.: RM 333 - 4/5 - Flash Příloha: RM 333 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Dne 03.11.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 04.11.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy hřiště ZŠ Komenského“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání zakázky, schválit Smlouvu o dílo č. 176-2015.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na tuto akci připraveno 130 tis. Kč, zbytek bude kryt úsporami z jiných realizací.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 333- 14132/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20484).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hřiště ZŠ Komenského“ firmě ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01
Náchod, IČO: 25931300, za nabídkovou cenu 149.014 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 176-2015 na akci
„Stavební úpravy hřiště ZŠ Komenského“ uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ENTAZE s.r.o.,
Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO: 25931300, ve znění přílohy č. RM 333 - 4/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 333 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Pronájem prostor pro podnikání (nebytových prostor) hala HARD
(Int.: OSN/374) Zdroj. dokum.: RM 333 - 4/6 - Flash Příloha: RM 333 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Pronájem prostor pro podnikání (místnost č. 4) v objektu montované haly HARD na st. p. č. 378/2 (za objektem
radnice č. p. 6) o celkové výměře 20,21 m2 zájemci p. Ondřeji Smolovi, náměstí Republiky 78, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČO: 88698939, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok za účelem skladu zednického nářadí (tj. 9.095 Kč/rok).
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pronájmem nebytových prostor.
Odůvodnění:
Nabídka byla jedinou reakcí na zveřejnění záměru pronájmu. Na základě závěru komise pro otevírání obálek s
nabídkami zájemců vyhověla kontrole úplnosti. Rovněž, dle názoru OSN, je nabídka v souladu se zveřejněním
záměru pronájmu a záměr využití je přijatelný. Nabídková cena je 450 Kč/m2/rok. Zájemce byl prověřen v
insolvenčním rejstříku s kladným výsledkem.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 333- 14133/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20485).

RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu montované haly HARD na st. p. č. 378/2 (za objektem radnice č. p.
6) o celkové výměře 20,21 m2 (místnost č. 4), zájemci p. Ondřeji Smolovi, náměstí Republiky 78, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 88698939, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok za účelem skladu zednického nářadí (tj. 9.095 Kč/rok) a ukládá
OSN připravit ve spolupráci s PRAV návrh smlouvy o nájmu.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 333 - 9.11.2015

Školství, kultura a sport

16:40

5.1 Zápis č. 58 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 333 - 5/1 - Flash Příloha: RM 333 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Dne 26.10.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod (dále jen "ŠR"). ŠR projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 vč.
příloh. Ředitel školy seznámil ŠR s návrhem rozpočtu na rok 2016. ŠR žádá zřizovatele, aby při sestavování rozpočtu
na rok 2016 přihlédl k aktuálním položkám na seznamu (WC, omítky, střechy a úprava školní zahrady).
K rozhodnutí:
Seznámit se + vzít na vědomí zápis č. 58 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" ze dne 26.10.2015 a zaujmout
stanovisko k podnětu ŠR ve věci oprav a investic.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - uvedl, že ředitelé PO předávali své požadavky na údržbu a opravy s vyznačením priorit na OSN p. Horvatovi s každým ředitelem pak pracovníci OSN jejich požadavky projednávali.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 333- 14134/15
RM se seznámila a bere na vědomí zápis č. 58 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, ze dne 26.10.2015, ve znění přílohy č. RM 333 - 5/1. RM konstatuje, že jednotlivé položky
byly do rozpočtu zařazeny dle finančních možností města a dle požadavků ředitele školy.
RM 333 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 333 - 5/2 - Flash Příloha: RM 333 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia pro vystoupení Novoměstské filharmonie
na podzimním koncertě v novoměstské sokolovně dne 29.11.2015 od 18:00 hodin. Na akci by se mělo postavit
pódium složené ze všech ks městského pódia a pódia zapůjčeného od Sokola Krčín - obdobně jako při jarním
koncertu. Pódium by mělo být připravené v sobotu 28.11.2015 ve 12:00 hodin, kdy se uskuteční generální zkouška.
K rozhodnutí:
Ne/schválit bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Podzimní koncert Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: S postavením pódia souhlasíme.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 333- 14135/15,

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

(uložen úkol číslo 20486).

RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1209, okres Náchod, na Podzimní koncert Novoměstské filharmonie, který se uskuteční v neděli 29.11.2015 od
18:00 hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu
28.11.2015 do 12:00 hodin a úklid a odvoz pódia v pondělí 30.11.2015.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

5.3 Žádost MMUZ o navýšení limitu prostředků na platy na rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 333 - 5/3 - Flash Příloha: RM 333 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá RM o schválení navýšení limitu objemu prostředků na platy na rok 2015 o částku 7.500 Kč na
částku ve výši 1.880.090 Kč z důvodu schválení novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ode dne 01.11.2015. Finanční vyrovnání
bude řešeno čerpáním fondu odměn.
K rozhodnutí:
Ne/schválit navýšení limitu prostředků na platy na rok 2015 Městskému muzeu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 333- 14136/15
RM schvaluje Městskému muzeu Nové Město nad Metují navýšení limitu prostředků na platy na rok 2015 z částky ve výši
1.872.590 Kč na částku ve výši 1.880.090 Kč. Zvýšené náklady na platy budou plně pokryty z vlastního rozpočtu.
RM 333 Schvaluje.

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

5.4 Žádost o souhlas s umístěním sídla Florbalové školy Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 333 - 5/4 - Flash Příloha: RM 333 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Předseda spolku Florbalová škola Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s umístěním sídla spolku na adresu
Komenského 15, 549 01 Nové Město nad Metují ("ZŠ Komenského"). Žádost slouží jako podklad k novým stanovám,
které budou schvalovány na VH dne 24.11.2015. Ke změně stanov dochází vzhledem k zákonné transformaci
občanského sdružení na zapsaný spolek. Souhlas RM je nutný proto, že sídlo spolku bude na adrese příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. Ředitel školy s umístěním sídla spolku na adrese
školy souhlasí.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním sídla Florbalové školy Nové Město nad Metují z.s. na adresu Komenského 15, 549 01 Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 333- 14137/15
RM souhlasí s umístěním sídla Florbalové školy Nové Město nad Metují z.s. na adresu Komenského 15, 549 01 Nové Město
nad Metují.
RM 333 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

5.5 Podpora vydávání publikace o dějinách královéhradeckého pěšího pluku č. 18
Zdroj. dokum.: RM 333 - 5/5 - Flash Příloha: RM 333 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Československá obec legionářská, Jednota Mladá Boleslav, se obrátila na ST ve věci podpory vydávání publikace o
dějinách královéhradeckého pěšího pluku č. 18. Ve své žádosti uvádí mj. důvody, proč žádají o finanční podporu (v
jakékoliv výši, dle možností města) při vydávání publikace. Zároveň nabízí výtisky publikace v hodnotě odpovídající
výši příp. daru. Kniha by měla být k dispozici v 1. polovině prosince 2015. Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 333 5/5.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s podporou vydávání publikace o dějinách královéhradeckého pěšího pluku č. 18.
Odůvodnění:
Stanovisko OF + OŠKS: Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci není podána v souladu se Zásadami pro poskytování
dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují, doporučujeme ji nepodpořit.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 333- 14138/15
RM nesouhlasí s podporou vydávání publikace o dějinách královéhradeckého pěšího pluku č. 18.
RM 333 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.6 Dětský silvestr 2015

Identifikace:
OŠKS informuje RM o přípravě tradiční akce "Dětský silvestr 2015". Akce se uskuteční na Husově náměstí dne
31.12.2015 od 15:00 do 17:00 hodin. Dvouhodinový program opět zajišťuje Umělecká agentura GARDES - letos bude
program rozšířen o laserovou střelnici, kterou připraví hosté z partnerského města Duszniki-Zdrój. Pro děti bude
připraven čaj a párek v rohlíku zdarma. Silvestrovské odpoledne bude zakončeno ohňostrojem.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o přípravách "Dětského silvestra 2015".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 333- 14139/15,

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

(uložen úkol číslo 20487).

RM bere na vědomí informace o přípravě "Dětského silvestra 2015". RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia a 1
stánku, vytyčení prostoru, dohled nad připojením k elektrické energii, rozmístění odpadkových košů a následný úklid Husova
náměstí. RM ukládá ST zajistit součinnost MP a Hasičů Nové Město nad Metují.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

5.7 "ZŠ Malecí" - vítězství v soutěži Eurorebus - poděkování

Identifikace:
"ZŠ Malecí" se stala nejúspěšnější základní školou ve 20. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus a dne 04.11.2015
převzala ředitelka "ZŠ Malecí" putovní pohár.
K rozhodnutí:
Seznámit se s úspěchem "ZŠ Malecí" ve vědomostní soutěži Eurorebus.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 333- 14140/15
RM byla seznámena s mimořádným úspěchem Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, ve 20.
ročníku vědomostní soutěže Eurorebus, kde škola získala putovní pohár pro nejúspěšnější základní školu. RM děkuje vedení
školy, jejím žákům a pedagogům za vzornou reprezentaci města.
RM 333 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 333 - 9.11.2015

Finance

17:05

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 333 - 6/1 - Flash Příloha: RM 333 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 333 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení nefunkčního majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 333- 14141/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20488).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku města (SL) ve znění přílohy č. RM 333 - 6/1.
RM 333 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 30.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2015
Zdroj. dokum.: RM 333 - 6/2 - Flash Příloha: RM 333 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2015 je třeba schválit Plán inventur roku 2015 a složení
hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a
dílčích inventarizačních komisí.
K rozhodnutí:
Schválit podklady pro zajištění inventarizace majetku.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 333- 14142/15
RM schvaluje Plán inventur 2015 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a
odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí ve znění přílohy č. RM 331 - 6/2.
RM 333 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

6.3 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2015 - pracovní verze
Zdroj. dokum.: RM 333 - 6/3 - Flash Příloha: RM 333 - 6/3 - Flash
Identifikace:
RM je předložena první pracovní verze rozpočtu, může ještě docházet k drobným úpravám - upřesňování položek.
Dne 11.11.2015 se uskuteční pracovní seminář ZM a Finančního výboru k rozpočtu a definitivní verze návrhu bude
pak předložena k projednání v RM č. 334 dne 11.11.2015. Po projednání v RM pak bude návrh vyvěšen a rozpočet
bude schvalován na ZM dne 16.11.2015.
K rozhodnutí:
Informace o návrhu rozpočtu na rok 2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá diskuse radních se závěrem připravit tabulku s indexy srovnání 2015 a 2016, vytipováním položek,
opakujících se každoročních věcí apod. Kde jsou úspory, kde jsou skokové nárůsty apod. ST - po novém roce to bude
možné.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 333- 14143/15,

(uložen úkol číslo 20489).

RM ukládá OF připravit tabulku s indexy srovnání položek rozpočtu 2015 a 2016.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 333 - 9.11.2015

Různé

17:30

7.1 Žádost MKN o změnu účelu dotace pro oblast prevence rizikového chování
(Int.: Knihovna N) Zdroj. dokum.: RM 333 - 7/1 - Flash Příloha: RM 333 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Ředitel Městské knihovny Nové Město nad Metují, pan Mgr. Vladimír Růžička, žádá o schválení změny účelu dotace
pro oblast prevence rizikového chování na rok 2015 - viz příloha č. RM 333 - 7/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se změnou účelu dotace pro oblast prevence rizikového chování na rok 2015.
Odůvodnění:
Stanovisko vedoucí Oddělení sociální prevence (Odbor sociálních věcí): Manažerka prevence rizikového chování
doporučuje žádost schválit, změna účelu dotace je v souladu s Výzvou k předkládání žádosti a Pravidly pro
poskytování veřejné finanční podpory.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 333- 14144/15
RM souhlasí se změnou účelu dotace pro oblast prevence rizikového chování na rok 2015, ve znění přílohy č. RM 333 - 7/1.
RM 333 Souhlasí.

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

7.2 Klub Mandl - OSA - Licenční smlouva o veřejném provozování
Zdroj. dokum.: RM 333 - 7/2 - Flash Příloha: RM 333 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl, paní Mgr. Lenka Kulichová, předkládá RM ke schválení Licenční smlouva o veřejném
provozování a přílohu č. 1 - viz příloha č. RM 333 - 7/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2015_137894 a Přílohu č. 1 ke smlouvě VP_2015_137894.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 333- 14145/15
RM schvaluje Licenční smlouvou o veřejném provozování VP_2015_137894 + Přílohu č. 1 ke smlouvě VP_2015_137894, ve
znění přílohy č. RM 333 - 7/2. RM pověřuje ST k podpisu smlouvy.
RM 333 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

7.3 Klub Mandl - dotace MPSV ČR na provoz služby sociální rehabilitace pro rok 2016

Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl, paní Mgr. Lenka Kulichová, žádá RM o schválení záměru podat žádost do dotačního titulu
MPSV ČR na provoz služby sociální rehabilitace pro rok 2016. Žádost je vyplňována v elektronickém systému OK.
Předpokládaná výše dotace je 600.000 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o dotaci MPSV ČR na provoz sociální rehabilitace pro rok 2016 v předpokládané výši
600.000 Kč.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 333- 14146/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20490).

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci MPSV ČR na provoz sociální rehabilitace pro rok 2016 v předpokládané výši
600.000 Kč.
RM 333 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Smlouva o výpůjčce polohovací postele a chodítka - paní H. R.
Zdroj. dokum.: RM 333 - 7/4 - Flash Příloha: RM 333 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Paní H. R. požádala o zapůjčení polohovací postele a chodítka. Postel městu Nové Město nad Metují darovalo
partnerské město Hilden a chodítko je z nálezu. Smlouva o výpůjčce - viz příloha č. RM 333 - 7/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o výpůjčce.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 333- 14147/15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele a chodítka uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a paní H.
R., ve znění přílohy č. RM 333 - 7/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 333 Schvaluje.

STIS

Stránka 33 z 36

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

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

7.5 Dodatek č. 5 ke "Smlouvě o umístění tech. zaříz. na sběr a další zprac. dat pro cestovní pasy se stroj.
čitelnými údaji a s nosičem dat s biom. údaji"
Zdroj. dokum.: RM 333 - 7/5 - Flash Příloha: RM 333 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Agenda cestovních pasů - zajištění funkčnosti systému. Dodatek č. 5 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na
sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" - viz
příloha č. RM 333 - 7/5.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 5 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní
pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji".
Odůvodnění:
Projekt CDBP (cestovní doklady s biometrickými prvky) bude poskytovatel (Státní tiskárna cenin) zajišťovat pro
Českou republiku - Ministerstvo vnitra i po dni 01.01.2016, a to až do dne 31.12.2025. Město Nové Město nad Metují
je příjemcem projektu. Smlouva ze dne 11.05.2006 upravuje práva a povinnosti poskytovatele a příjemce v souvislosti
se závazkem poskytovatele implementovat u příjemce celý systém na zpracování žádostí a pořizování dat pro výrobu
dokladů s biometrickými údaji. V návaznosti na pokračující období Projektu CDBP je třeba smluvně ošetřit jeho další
realizaci na pracovišti OVV. Z uvedených důvodů je překládán ke schválení Dodatek č. 5 ke "Smlouvě o umístění
technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s
biometrickými údaji" (také jen „smlouva o umístění“).
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 333- 14148/15
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" uzavřené mezi Státní tiskárnou cenin, s.p., a městem Nové
Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 333 - 7/5 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 333 Schvaluje.

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

7.6 Klub Mandl - veřejná zakázka na financování sociální rehabilitace
Zdroj. dokum.: RM 333 - 7/6 - Flash Příloha: RM 333 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl, paní Mgr. Lenka Kulichová, žádá RM o schválení záměru podat žádost o účast a následně
nabídku na veřejnou zakázku na financování sociální rehabilitace, která byla vyhlášena Krajským úřadem v Hradci
Králové. Termín podání žádosti o účast je do dne 18.11.2015, termín podání nabídky na veřejnou zakázku je do dne
30.11.2015. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky - viz příloha č. RM 333 - 7/3.
K rozhodnutí:
RM souhlasí s podáním žádostí a následným podáním nabídky na veřejnou zakázku Krajského úřadu v Hradci
Králové na financování sociální služby sociální rehabilitace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 333- 14149/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20491).

RM souhlasí s podáním žádostí a následným podáním nabídky na veřejnou zakázku Krajského úřadu v Hradci Králové na
financování sociální služby sociální rehabilitace.
RM 333 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 30.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

7.7 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2016
Zdroj. dokum.: RM 333 - 7/7 - Flash Příloha: RM 333 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (jeden pátek na zámku a jedna sobota v ZUŠ).
Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny na zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí.
Obřadní dny jsou vybírány tak, aby nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Světový pohár v lukostřelbě,
Dny evropského dědictví, Svatováclavské odpoledne) ani zámku (U nás na zámku). Ve stanovených obřadních dnech
a hodinách není vybírán správní poplatek. V mimoobřadní čas je vybírán správní poplatek 1.000 Kč, který je příjmem
města (položka 12, písmeno c zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
K rozhodnutí:
Ne/schválit stanovení obřadních dnů pro rok 2016.
Odůvodnění:
Obřadní dny jsou navrhovány v obdobném režimu jako v roce 2015, tj. v sobotu v ZUŠ a v pátek na zámku. Tento
režim se osvědčil. Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na zámku v sobotu, bylo vyhověno za poplatek a
město získalo příjem, který následně slouží k částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud se vyskytl
požadavek na obřad mimo obřadní čas nebo obřadní místnost.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 333- 14150/15
RM schvaluje Obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují v roce 2016 v obřadní
síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a v obřadní síni zámku J. M. Bartoně-Dobenína,
Husovo náměstí č. p. 1201, ve znění přílohy č. RM 333 - 7/7. Zároveň stanoví, že se svatební obřady budou konat v
obřadních dnech v čase od 10:00 do 15:00 hodin.
RM 333 Schvaluje.

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

7.8 Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla Městského fotbalového klubu Nové Město nad
Metují
Zdroj. dokum.: RM 333 - 7/8 - Flash Příloha: RM 333 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Udělení souhlasu s umístěním sídla Městského fotbalového klubu Nové Město nad Metují. Souhlas vlastníka nemovité
věci s umístěním sídla - viz příloha č. RM 333 - 7/8.
K rozhodnutí:
Ne/udělit souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla.
Odůvodnění:
Ing, Vilém Maur podal ústní žádost o tento souhlas, který poté bude zaslán k zapsání do spolkového rejstříku
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Jedná se o povinnost vyplývající z nového OZ, kdy do konce roku
spolky musejí v tomto rejstříku mít zapsáno sídlo.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 333- 14151/15
RM souhlasí s umístěním sídla v budově ve vlastnictví města spolku Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, a to v
Domě dětí a mládeže Stonožka v Novém Městě nad Metují, Malecí 588, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č.
RM 333 - 7/8. RM pověřuje ST podpisem jednotlivých souhlasů.
RM 333 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.11.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 333 - 9.11.2015

7.9 Mobilní WC na hřišti ve Vrchovinách

Identifikace:
TAJ informoval radní o využívání mobilního WC na hřišti ve Vrchovinách a dále o tom, že žádost o umístění WC platí i
pro příští rok.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - celkové náklady za rok 2015 byly ve výši 10.588 Kč.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 333- 14152/15,

(uložen úkol číslo 20492).

RM souhlasí s tím, aby na sezónu v roce 2016 bylo na hřiště ve Vrchovinách opět zajištěno umístění mobilního WC, a to na
stejné období jako v roce 2015.
RM 333 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 333:

18:02

Příští porada bude: RM 334, 11.11.2015, kancelář starosty od 19:00:00

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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