Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 398
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 398 (ve volebním období 92. zasedání) ze dne: 18.6.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 398 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka

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

12 Ing. Libor Pozděna

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:05
místostarosta (Město)
13:00
15:05
radní (Rada města)
13:00
15:05
radní (Rada města)
14:03
15:05
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:05
radní (Rada města)
13:00
15:05
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:05
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:05
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:06
13:52
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:52
13:54
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:52
15:05

Hosté:
1
Miroslav Lukášek

místopředseda ŽP

Částečná

11

Miluše Šulcová

13:06

13:19

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 398 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová

STIS

Stránka 1 z 41

Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 398
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 398 (ve volebním období 92. zasedání) ze dne: 18.6.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 398 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Miluše Šulcová

12 Ing. Libor Pozděna
Hosté:
1
Miroslav Lukášek

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:05
místostarosta (Město)
13:00
15:05
radní (Rada města)
13:00
15:05
radní (Rada města)
14:03
15:05
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:05
radní (Rada města)
13:00
15:05
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:05
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:05
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:06
13:52
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:52
13:54
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:52
15:05
místopředseda ŽP

13:06

13:19

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

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 398 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 397) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 397 ze dne 4.6.2018 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 398
V

Kontrola úkolů v počtu 63

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 312- 13173/15

Věc : Zásobník investičních akcí města

19 409 Vznik úkolu: 19.1.2015

Termín :

OMM Odbor majetku města,
15.1.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.6.2018 Plnění:

Garant :

18.6.2018

ST

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

RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na
webových stránkách města s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a
provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle po 6 měsících.
Periodický úkol. Do RM 398 předložen aktualizovaný zásobník investičních akcí.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2019 z důvodu: Další aktualizace zásobníku proběhne v lednu 2019.
RM 363- 15565/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 215

21 980 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

15.6.2018

Int: OSN/522

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KohP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/1 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 215 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
Obdrželi jsme dotaci na PD; PD se zpracovává (do konce června 2018 odevzdání). Návrh řešení
v rámci zpracované PD předložíme do RM po obdržení PD.

Závěr: schválen nový termín: 30.7.2018 z důvodu: Čekáme na termín odevzdání PD.

RM 363- 15566/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Rybník Hradiště

21 981 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

15.6.2018

Int: OSN/523

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/2 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky Rybníku Hradiště na pozemku p. p. č. 927, 976, 977/2 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto zápisu. RM ukládá ST jednat do 31.
ledna 2017 s MO ČRS o budoucím využití Rybníka Hradiště.
Obdrželi jsme dotaci na PD; PD je hotová, s MO ČRS uzavřena nová nájemní smlouva. Návrh
řešení v rámci zpracované PD předložíme do RM po obdržení PD na vodní nádrž Vrchoviny a
Spy.

Závěr: schválen nový termín: 30.7.2018 z důvodu: Předložíme všechny naprojektované vodní plochy
současně do jedné RM. Čekáme na PD vodní nádrž Vrchoviny a Spy

STIS

Stránka 3 z 41

Tisk: 22.6.2018

RM 363- 15567/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5

21 982 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

15.6.2018

Int: OSN/524

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
23.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/3 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Spech na pozemku p. p. č. 266/5 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
Obdrželi jsme dotaci na PD; PD se zpracovává (do konce června 2018 odevzdání). Návrh řešení
v rámci zpracované PD předložíme do RM po obdržení PD.

Závěr: schválen nový termín: 30.7.2018 z důvodu: Čekáme na termín odevzdání PD
RM 373- 16011/17

Věc : Zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě - kanalizační vedení v
Březinkách

22 330 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
20.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě,
kanalizační vedení v rozsahu 35 m2 na pozemcích p. p. č. 658/1 a p. p. č. 658/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují, v majetku města za částku 200 Kč/m2 dotčeného pozemku, tj. za částku 7.000
Kč. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši.
Žádost o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Žadatel zřízení věcného břemene přestává řešit.
Kolaudace by měla být dle OVRR dne 31.12.2018. Bez zřízení VB na kanalizaci RD zkolaudován nebude.
Podmínky žadatel zná, čekáme na jeho reakci.

RM 373- 16016/17

Věc : Užívání částí pozemků z majetku města v ul. Nábřežní

22 335 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM nesouhlasí s navrženým termínem k vyklizení neoprávněně užívaných částí p. p. č. p. p. č.
743/6 a p. p. č. 39/1 o celkové výměře cca 15 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, v
majetku města, vedených na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují a požaduje, aby uživatel provedl vyklizení do dne
31.10.2017.
Navrhujeme vyřadit a sledovat nadále usnesením č. ZM 125-7680/18: "ZM schvaluje prodej části
pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 20 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Krčín, z majetku
města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví p.
Miloše Rákosníka, nar. 11.06.1957, bytem Na Strážnici 184, 549 01 Nové Město nad Metují, za
nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m² a za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru s tím, že uhradí náklady na GP a návrh na vklad do KN. GP pro oddělení
části pozemku předloží městu Nové Město nad Metují zájemce nejpozději do dne 11.05.2018.
ZM pověřuje ST podpisem kupní smlouvy ve znění dle přijatého usnesení."

Závěr: usnesení zrušeno.
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RM 374- 16127/17

Věc : Branně bezpečnostní den pro školy - vyhodnocení

22 416 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM vyslovuje poděkování všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a
úspěšném průběhu Branně bezpečnostního dne, který se uskutečnil v pátek 09.06.2017 na
novoměstském letišti. RM doporučuje pokračovat v této akci za stejného spolupořadatelství
Aeroklubu z.s. a SDH Nové Město nad Metují. RM ukládá OŠKS svolat v rámci přípravy Branně
bezpečnostního dne 2018 pracovní poradu nejpozději týden před konáním akce, na kterou
budou pozváni organizátoři, MP a ředitelé přihlášených škol.
Splněno, schůzka proběhla 31.05.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16387/17

Věc : Informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk

22 620 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: PozL
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM souhlasí s osazením informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk v souvislosti s nově
vybudovaném odpočinkovém místě u Daškova splavu. RM ukládá OMM ve spolupráci s
předsedou OV Krčín zpracovat informační znění panelu, jeho grafickou úpravu a provedení
instalace v souladu s jednotnou úpravou panelů určených pro naučné stezky.
Texty informační tabule k Daškovu splavu včetně jejich grafické úpravy byly zpracovány
(předsedou OV Krčín) a odeslány výrobci informační tabule – společnosti Awocado s.r.o. Tato
společnost je rovněž výrobcem informačních tabulí pro naučnou stezku Obůrka Klopotov.
Informační tabule bude vyrobena ve stejném provedení jako pro naučnou stezku a bude
instalována ve stejném termínu, tzn. do 29.6.2018.

Závěr: schválen nový termín: 30.7.2018 z důvodu: Osazení tabule je naplánováno ke konci měsíce
června. Umístění bude projednáno s předsedou OV Krčín.
RM 382- 16414/17

Věc : Žádost fy N_SYS s.r.o. k uložení optického kabelu

22 638 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
20.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM souhlasí s uložením optického kabelu pro firmu N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, do
pozemků města podle předložené situace stavby „FTTx_NMNM_001_TGM“ s podmínkou, že
firma N_SYS s.r.o. pro účely města Nové Město nad Metují přidá do stavebního výkopu
bezplatně samostatnou chráničku pro budoucí optický datový kabel vč. geodetického zaměření,
které předá městu.
Žádost o nový termín. Úkol bude splněn po dokončení uložení optických kabelů firmou N_Sys.
Ukládání kabelů probíhá.

Závěr: schválen nový termín: 13.8.2018 z důvodu: Úkol bude splněn po dokončení uložení optických
kabelů firmou N_Sys. Ukládání kabelů probíhá.

RM 387- 16654/18

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

22 807 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM souhlasí, aby pro vznik parkoviště u prodejny KM Technik a pro možné budoucí parkoviště
města na p. p. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují bylo postupováno dle výstupu z jednání
s p. Modráčkem, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/11. RM ukládá OMM činit takové kroky, které
povedou ke zdárné realizaci sjezdu a parkoviště u prodejny KM Technik.
Úkol probíhá. Ze strany města je plněno. Nyní už záleží, kdy si podá p. Modráček žádost o
územní rozhodnutí.

Závěr: schválen nový termín: 27.8.2018 z důvodu: Jednotlivé kroky jsou postupně realizovány.
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RM 389- 16742/18

Věc : Chodník v ul. Vl. Moravce - Spy - požadavek OV Spy

22 869 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: MachP
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
11.6.2018 Plnění:

RM ukládá TS opravit nejhorší úseky chodníku v ul. Vl. Moravce ve Spech, a to v části od
kapličky po dům č.p. 35, asfaltováním v režii TS dle jejich kapacitních možností.
Oprava zatím nebyla TS provedena.

Závěr: schválen nový termín: 19.10.2018 z důvodu: Oprava nebyla provedena z důvodů kapacitních
možností TS.
Věc : Žádost Aeroklubu o zapůjčení a postavení krytého pódia - "Branně bezpečnostní
den pro školy"
Vznik
úkolu:
Termín : 18.6.2018
Garant :
22 901
12.2.2018
ST

RM 389- 16774/18

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

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu z.s. na "Branně
bezpečnostní den pro školy" dne 15.06.2018 v areálu novoměstského letiště. RM ukládá TS
zajistit postavení krytého pódia v areálu novoměstského letiště ve čtvrtek 14.06.2018 a následný
úklid v pondělí 18.06.2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16823/18

Věc : Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacích stání na sídlišti u Luštince

22 938 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku pro vybudování parkovacího místa (dále jen
smlouva o výpůjčce). RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se zájemci: na část pozemku p.
p. č. 643/5 o výměře 14 m2 s M. M. - parkovací místo č. 1 a Ing. M. V. - parkovací místo č. 12;
na část pozemku p. p. č. 643/5 o výměře 13 m2 s pí A. K. - parkovací místo č. 2, p. Z. H. parkovací místo č. 3 a na část pozemku p. p. č. 643/5 o celkové výměře 26 m2 (2 parkovací
místa) s p. M. R. - parkovací místo č. 4 a 5, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/3, vše za podmínky,
že bude současně vybudováno i parkovací místo č. 6 jako veřejné a nezbytné náklady na jeho
vybudování budou přeúčtovány městu. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými zájemci.
Splněno. Smlouvy uzavřeny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16955/18

Věc : Vyjádření k žádosti o odnětí části pozemku města určeného k plnění funkcí lesa v
ul. Havlíčkova

23 025 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM ukládá OMM podat ve spolupráci se SL žádost o odnětí části pozemku určeného k plnění
funkcí lesa a to p. p. č. 1912/13 o výměře 590 m2, druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Nové
Město nad Metují, tak, aby uvedená část pozemku byla dána do souladu se skutečným stavem,
tj. druh pozemku ostatní plocha, způsob využití veřejná zeleň.
Splněno. Předáno ORM a poté žádost podána OŽP.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2018

RM 393- 16960/18

Věc : Žádost SVJ Dukelská 469 a 470 o odstranění stromu v ul. Československé armády
462-3

23 030 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

14.6.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.6.2018

RM bere na vědomí žádost SVJ Dukelská 469 a 470 o odstranění stromu v ul. Československé
armády 462-3 ve znění přílohy č. RM 393 - 2/12. RM ukládá TS zajistit odborné posouzení
především jehličnatých dřevin na frekventovaných plochách ve městě, mezi posuzované dřeviny
bude znovu zařazena i předmětná douglaska tisolistá, a poté písemně odpovědět žadateli. Podle
výsledku tohoto hodnocení bude dále v jednotlivých případech postupováno. Požadovaný prořez
suchých větví v korunách lip bude TS proveden v termínu do dne 15.05.2018.
Splněno - odpověď na SVJ Dukelská byla odeslána - tj. aktuální odborný posudek jakékoliv
úpravy předmětného stromu ani jeho kácení nedoporučuje.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16986/18

Věc : Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad
Metují, z.s.

23 055 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM souhlasí s uzavřením Sta schodů a s využitím pozemků v okolí Sta schodů na dobu závodu
"Běh do 100 schodů", který pořádá Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s., ve čtvrtek
07.06.2018 od 15:00 do 18:00 hodin. RM souhlasí se zapůjčením 2 ks odpadkových košů na tuto
akci. Za zajištění veškeré součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní
pořadatel, tj. Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17002/18

Věc : Revokace usnesení a nové usnesení - přeložka VO a MR most Havlíčkova ul.

23 065 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
21.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM revokuje usnesení č. RM 392-16900/18 ze dne 26.03.2018 a schvaluje uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na přeložku zemního
kabelového vedení a zemního kabelového vedení místního rozhlasu ve vlastnictví města Nového
Města nad Metují s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují “Silnice II/285 Jaroměř Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC”, a to Královéhradeckým krajem, se
sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, IČO: 708 89 546, do pozemku p. p. č.
2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa
železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č.
1216, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a pověřuje ST podpisem smlouvy,
ve znění přílohy č. RM 394 - 2/1.
Žádáme o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Čekáme na předložení podepsané smlouvy SŽDC
s. o. a SS KHK, resp. KHK. Zaurgovali jsme a SS KHK také poslali urgenci.
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Tisk: 22.6.2018

RM 394- 17003/18

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

23 066 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2015133/VB/1 - Nové
Město nad Metují - kNN pro p. č. 635/4, p. M., k pozemkům města p. p. č. 676/1 a č. 721/1 v k. ú.
Krčín a obci Nové Město nad Metují v ul. Na Kopci, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001,
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, v celkové délce 35 m dle GP č. 863-11257/2018 za celkovou úhradu ve výši
7.000 Kč + DPH. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 394 - 2/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17007/18

Věc : Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožilé distribuční
sítě

23 070 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
21.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků a staveb chodníků: p. p. č. 674/11, 710/4,
710/32, 710/33, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na
LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a stavby
chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje, Havlíčkova na pozemcích: p. p. č. 727/1,
710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zapsané
na LV č. 154 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rekonstrukce dožilé
distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích 1. máje, Malá Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní,
Nahořanská, Na Strážnici a Havlíčkova, s fy ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem:
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 150 32 060, na dobu určitou do dne 30.09.2019 a
za podmínek uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM
394 - 2/6.
Nahrazeno novým usnesením č. RM 397- 17121/18. Navrhujeme vyřadit.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 394- 17016/18

Věc : Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD pro provedení stavby komunikace
Jižní a Západní Zadomí

23 078 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
21.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o ukončení smluvního vztahu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing.
Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/8, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Dohoda je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 8 z 41

Tisk: 22.6.2018

RM 394- 17017/18

Věc : Kanalizace Železova louka - navýšení zápůjčky VaK(u) Náchod, a. s.

23 079 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit rozšíření položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u)
Náchod, a.s., o vodovod a ne/doporučuje ZM schválit navýšení této položky o 960 tis. Kč na
rozšíření kanalizace až na konec ul. Železova louka a na vybudování vodovodu v zadní části u
této ulice. RM ne/doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření navýšení - navýšení položky
Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod (§ 2321) ve výši 960 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z akce Kanalizace Vrchoviny (č. p. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka
VaK(u) Náchod (2321) ve výši 229,45 tis. Kč, Program obnovy objektů historické a
architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši 35,55 tis. Kč, Stará ekologická zátěž
Elton (§ 3739) ve výši 290 tis. Kč, projekt Preventivní síť pro děti a rodiny ohrožené sociálním
vyloučením (§ 4379) ve výši 405 tis. Kč. RM ne/doporučuje ZM schválit podání žádosti na
společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o navýšení částky na realizaci akce Splašková
kanalizace v ul. Železova louka a navýšení zápůjčky na vybudování splaškové kanalizace a
vodovodu.
Splněno, předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17055/18

Věc : Smlouva o poskytnutí dotace z KHK na projekt „Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského, Nové Město nad Metují“

23 102 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

14.6.2018 Plnění:

RM schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 18RGI02-0049 mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Smlouva podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17060/18

Věc : VŘ - Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na realizaci akce
„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“

23 107 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
4.6.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického
dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1.
máje, Nové Město nad Metují“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01
Trutnov - Střední Předměstí, za nabídkovou cenu 95.590 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní
smlouvu na výkon TDI a Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, ve znění
přílohy č. RM 395 - 3/6, a pověřuje ST jejich podpisy.
Smlouva podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2018

RM 395- 17062/18

Věc : Nová investiční položka - PD - parkovací plocha na p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul.
Nerudova + demolice garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova

23 109 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "PD - parkovací plocha na p. p. č. 381/3,
972 a 973 v ul. Nerudova + demolice garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova". RM
doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci této akce (§ 2219) ve výši 200 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akcí: Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612) ve výši 118,63 tis.
Kč, Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši
81,37 tis. Kč.
Splněno, předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17090/18

Věc : Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové
dotace")

23 127 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

6.6.2018

Garant :

TAJ

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

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 06.06.2018 od 17:00 hodin v malém sále Kina 70 v Novém Městě nad
Metují, ve znění přílohy č. RM 395 - 7/4.
Splněno. Seminář se uskutečnil dne 06.06.2018 od 17:00 hodin v malém sále Kina 70 v Novém
Městě nad Metují.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17096/18

Věc : Závěrečný účet 2017

23 130 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.6.2018 Plnění:

14.6.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2017,
a to bez výhrad - viz přílohy č. RM 396 - 4/2.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a projednán na ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17100/18

Věc : SOPPS - inženýrské sítě - VO, MR v ul. Na Strážnici

23 133 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na
stavbu „IO.01Veřejné osvětlení a městský rozhlas, ul. Na Strážnici a Nahořanská, 676/1, 727/1,
750/1, k. ú. Krčín - Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve
znění přílohy č. RM 396 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 10 z 41

Tisk: 22.6.2018

RM 396- 17101/18

Věc : VŘ - Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v
ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“/2

23 134 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD pro
provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují“/2 firmě PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, za nabídkovou
cenu 344.850 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, ve znění
přílohy č. RM 396 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO přesun 100 tis. Kč z §
2212 - akce Johnova ul. - oprava na § 2212 - akce stavební úpravy komunikace ul. Pod
Výrovem - DPS.
Uchazeč byl vyzván k doložení dokladů před podpisem smlouvy o dílo.

Závěr: schválen nový termín: 2.7.2018 z důvodu: Probíhá dokládání požadovaných dokladů před
podpisem smlouvy o dílo.
Věc : Žádost o souhlas se změnou stavby na p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ul. Nerudova
Termín : 18.6.2018
Garant :
23 135 Vznik úkolu: 21.5.2018
ST

RM 396- 17102/18

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

Provede:

Usnesení:

8.6.2018 Plnění:

RM souhlasí se změnou stavby BD na p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují dle PD v
příloze č. RM 396 - 4/8. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město
nad Metují a Ing. V. S., na předsazený arkýř nad pozemek města p. p. č. 2034/6 v k. ú. Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17110/18

Věc : Žádost B. a P. N. o řešení situace v části ul. Bořetínská

23 141 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

TS Technické služby, MP Městská policie - Nositel: Tro
4.6.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí žádost B. a P. N. o řešení situace v části ul. Bořetínská, ve
znění přílohy č. RM 396 - 4/16. RM ukládá TS umístit na začátek ulice Bořetínské ceduli s
informací, kde se veřejné WC u autobusového nádraží Na Rychtě nachází. RM ukládá MP zajistit
zvýšený dozor ve zmiňované lokalitě, zaměřený na problémy, na které žadatelé oprávněně
upozorňují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17112/18

Věc : Prodej pozemku v ul. Ve Vilách

23 143 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m², druh pozemku
zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví p. J. P., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu
ve výši 243 Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Splněno, předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2018

RM 397- 17113/18

Věc : Prodej části pozemku p. p. č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují u MVE pod
zámkem (přesunuto z RM 392 - 2/2)

23 144 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 2035/4 o výměře 143 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, který bude oddělen zatím ke KN nezapsaným GP č. 2147-27/2018 z pozemku p.
p. č. 2035, dle záměru města Nové Město nad Metují, viz příloha č. RM 397 - 2/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17116/18

Věc : Prodloužení lhůty pro dokončení stavby

23 147 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením dohody o prodloužení lhůty k dokončení stavby na
pozemku p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Nerudova do dne 05.11.2021 z
důvodu nereálného stanovení termínu k dokončení stavby předchozím vlastníkem, časové
koordinace dokončovacích prací s dalšími objekty v lokalitě a zejména se stavbou na sousedním
pozemku a přepracování projektu na 5 menších bytových jednotek a jeho zkvalitnění, které je
třeba projednat znovu s dotčenými orgány.
Předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17117/18

Věc : Darování částí pozemků zastavěných komunikací KHK v ul. Nahořanská

23 148 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové, na části pozemků p. p. č. 727/9 o výměře 14 m², p. p. č. 727/2 o výměře 11 m², p. p. č.
727/3 o výměře 8 m² a p. p. č. 727/10 o výměře 8 m², vše druh pozemku ostatní plocha, vše
způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro
k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vč. všech součástí a příslušenství, za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru města Nové Město nad Metují.
Předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2018

RM 397- 17118/18

Věc : Bezúplatný převod (darování) nemovitostí v ul. Rašínova budova č. p. 313 včetně
zahrady

23 149 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM po zvážení důvodů uvedených v odůvodnění tedy výše nákladů na údržbu v nejbližších
letech ve vztahu k výši vybíraného nájemného a možnosti obdarovaného dosáhnout na dotační
prostředky na údržbu darovaných nemovitostí doporučuje ZM schválit darování nemovitostí: část
pozemku oddělenou GP dle zveřejněného záměru města o výměře cca 950 m2 z pozemku p. p.
č. 430/4 o výměře 1760 m2, druh pozemku zahrada, pozemek p. p. č. 430/1 o výměře 2192 m2,
druh pozemku zahrada, a pozemek st. p. č. 608 o výměře 2208 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, způsob využití občanská vybavenost, vč. stavby č. p. 313, v k. ú. Nové Město
nad Metují, z majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, Mateřské škole a Základní škole speciální
NONA, o. p. s., se sídlem Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, a to
darovací smlouvou uvedenou v upravené příloze č. RM 397 - 2/7, za podmínky, že k záměru
města nebudou do dne skončení zveřejnění podány žádné námitky a připomínky.
Předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17120/18

Věc : Pronájem pozemků pro skladování při cestě do Vrchovin a v areálu kasáren

23 151 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 292/1 o výměře cca 1500 m2 v
k. ú. Vrchoviny a část p. p. č. 2353 o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v
majetku města, zapsané v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a Nové Město nad Metují a
obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, to na dobu určitou
do dne 31.08.2018, za účelem zřízení dočasné deponie pro uložení ornice a asfaltového
recyklátu v rámci stavby „III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín“ (rekonstrukce silnice v ul.
1. máje a silnice Krčín-Vrchoviny) a za nájemné v minimální výši 10 Kč/m2 a rok, dle
předloženého záměru. Dále RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o nájmu části pozemku
p. p. č. 292/1 v k. ú. Vrchoviny a části p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové
výměře 3 500 m2 pro zřízení dočasné deponie pro uložení ornice a asfaltového recyklátu na
dobu do 30 dnů se spol. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO: 25317628, se sídlem:
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění upravené přílohy č. RM
397 - 2/9.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17121/18

Věc : Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožilé distribuční
sítě

23 152 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků a staveb chodníků: p. p. č. 674/11, 710/4,
710/32, 710/33, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na
LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a stavby
chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje, Havlíčkova na pozemcích: p. p. č. 727/1,
710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zapsané
na LV č. 154 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rekonstrukce dožilé
distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích 1. máje, Malá Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní,
Nahořanská, Na Strážnici a Havlíčkova, s ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem: Maloskalická
68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 15032060, na dobu určitou do dne 30.09.2018 a za podmínek
uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění dle upravené přílohy č. RM
397 - 2/10.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2018

RM 397- 17122/18

Věc : Záměr vlastníka prodat část pozemku zatíženého předkupním právem města

23 153 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM vydává žadateli vyrozumění, že předložená převodní smlouva na pozemek p. p. č. 646/18,
který bude oddělen GP č. 2099-29/2017 z p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, odpovídá
ujednání obsaženému v č. VI. bodě 6.6. kupní smlouvy s předkupním právem ze dne 06.01.2017
a je tedy splněna sjednaná podmínka pro to, aby překupní právo pro město Nové Město nad
Metují nebylo pro tento konkrétní převod uplatněno.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17123/18

Věc : Aktuální stav projektů ke dni 30.05.2018

23 154 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 30.05.2018 ve znění
přílohy č. RM 397 - 3/1.
Splněno, předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17124/18

Věc : Nová investiční položka - realizace místa pro přecházení u čerpací stanice T. G.
Masaryka

23 155 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku „realizace místa pro přecházení za čerpací
stanicí v ul. T. G. Masaryka“. RM doporučuje ZM schválit RO - realizace místa pro přecházení za
čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka (§ 2219) ve výši 220 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a dividendy o 220 tis. Kč. Realizace
proběhne v případě, že město obdrží dotaci z programu ŠKODA AUTO, Program Dopravní
bezpečnost v obcích.
Splněno, předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 397- 17125/18

Věc : Souhlas s vynětím ze ZPF pro stavbu sjezdu k novému RD v lokalitě František

23 156 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM souhlasí s trvalým odnětím ze ZPF části pozemku o p. p. č. 666/14 v k. ú. Nové Město nad
Metují o ploše 7 m2 dle předložených podkladů pro trvalé odnětí části parcel KN 666/4, 666/14,
689/2, a 690/7 v k. ú. Nové Město nad Metují ze ZPF pro stavbu sjezdu k plánované novostavbě
RD.
Souhlas odeslán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2018

RM 397- 17127/18

Věc : Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kamenného mostu ve
Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“/2

23 158 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
11.6.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na
lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17130/18

Věc : Žádost o vyhrazené parkovacího stání v ul. Nádražní u č. p. 351

23 160 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro paní B. J. v ul. Nádražní u č. p. 351, k. ú.
Nové Město nad Metují, z důvodu nedostatečné průjezdné šířky komunikace v ul. Nádražní a
dále z důvodu, že během rekonstrukce komunikace v ul. Havlíčkova v roce 2019 povede touto
ulicí objízdná trasa a bude zde zakázáno stání vozidel.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17131/18

Věc : Žádost o přemístění kontejnerového stání - parkoviště ul. Družební

23 161 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

8.6.2018 Plnění:

RM v souladu s dodržením podmínek projektu "Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená
města" v rámci, kterého bylo kontejnerové stání v ul. Družební vybudováno, tj. zajistit udržitelnost
do dne 30.07.2020, zamítá žádost p. P. K. o přemístění tohoto kontejnerového stání.
Splněno, odeslán dopis z RM 397.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17134/18

Věc : Žádost o vyhrazené parkovací stání v ul. Nad Stadionem

23 164 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro p. J. T. v ul. Nad Stadionem na parkovišti
před č. p. 1317, k. ú. Nové Město nad Metují, z důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází
parkoviště v další části této ulice nebo je další možnost zaparkování v ul. Školní.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17135/18

Věc : Kácení smrku pichlavého ´Glauca´ v ul. V Aleji, u bytového domu č. p. 839

23 165 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
11.6.2018 Plnění:

RM nesouhlasí s pokácením Smrku pichlavého ´Glauca´ v ul. V Aleji, u bytového domu č. p. 839,
na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.6.2018

RM 397- 17137/18

Věc : Záměr výstavby 4 RD "Na Výsluní"

23 166 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM bere na vědomí předloženou Koordinační situaci 4 RD v lokalitě "Na Výsluní", kterou
zpracovala fa INS spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod. RM
ukládá OMM odeslat vyjádření města k této koordinační situaci ve znění upravené přílohy č. RM
397 - 3/15.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17138/18

Věc : Nové informace k programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou
průmyslovou zónou

23 167 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí zjištěné skutečnosti, které vyplynuly z jednání se zástupci
MMR ohledně podmínek dotačního programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou
průmyslovou zónou, viz příloha č. RM 397 - 3/16. Na základě těchto skutečností se dočasně
pozastaví práce na úkolech vyplývajících z usnesení ZM, konkrétně usnesení č. ZM 125-7696/18
(zpracování PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky) a usnesení
č. ZM 125-7697/18 (zpracování PD - Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR,
DSP/DPS).
Splněno, předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17139/18

Věc : Splašková kanalizace a vodovod ul. Železova louka - Smlouva o zápůjčce

23 168 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit
firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky v předpokládané výši 2.160 tis.
Kč na realizaci akce „Splašková kanalizace a vodovod ul. Železova louka“, ve znění přílohy č.
RM 397 - 3/17. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Splněno, předloženo do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 397- 17140/18

Věc : Pořízení změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují

23 169 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

Garant :

14.6.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

a) RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením následujících změn územního plánu v rámci změny
č. 1:
I.1.Parc. č. 953/1 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.2.Parc. č. 370/8-10 v k. ú. Krčín: přiřadit do plochy dopravní infrastruktury specifické - letiště.
I.3.Parc. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: přiřadit k ploše rekreace - zahrádkářské osady
specifické zaplocenou část pozemku.
I.4.Parc. č. 387/1 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech - požadavek
na RD.
I.5.Parc. č. 995/28 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.6.Parc. č. 42/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.7.Parc. č. 441/1, 441/2, 441/8, 2176/ v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a
skladování - drobná a řemeslná výroba.
I.8.Parc. č. 2421, 549/9, 549/29, 550/6, 549/8, 549/45 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na
plochu výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba.
I.9.Parc. č. 618/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování - drobná
a řemeslná výroba.
I.10.Parc. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést západní část pozemku na plochu
dopravní infrastruktury specifické - veřejné parkoviště.
I.11.Upravit podmínky využití u plochy dopravní infrastruktury - železniční: přidat možnost drobné
a řemeslné výroby včetně skladování.
I.12.Parc. č. 2353 a severozápadní cíp parc. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: prověřit a
případně upravit podmínky využití území, aby bylo umožněno postavit zde 4 viladomy dle
zpracované územní studie Krajské předměstí - studie systému zeleně.
I.13.Parc. č. 2176/12 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování drobná a řemeslná výroba.
I.14.Parc. č. 283 a 284 v k. ú. nové Město nad Metují: převést na plochu dopravní infrastruktury
specifickou - garážové dvory.
I.15.Parc. č. 296/1 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v bytových domech,
prověřit a případně navrhnout i širší rozsah - pozemky jižně od předmětného pozemku k ul. Nad
Stadionem.
I.16.Upravit podmínky využití u plochy smíšené obytné venkovské: přidat možnost nerušící
drobné a řemeslné výroby.
I.17.Parc. č. 548/1 a 548/3 v k. ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.18.Upravit podmínky využití u plochy zeleně soukromé a vyhrazené (minimálně na pozemku
parc. č. 2025 v k. ú. Nové Město nad Metují): rozšířit možnost stavět do půdorysné velikosti 60
m2.
I.19.Část parc. č. 393 v k. ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
b) RM nedoporučuje ZM souhlasit s pořízením následujících změn územního plánu:
II.1.Parc. č. 1926, 1925 v k. ú. Nové Město nad Metují (jižní část): převést na plochu bydlení v
rodinných domech - městské.
II.2 Parc. č. 953/5 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu rekreace - zahrádkářské
osady.
II.3 Parc. č. 654/8 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
II.4 Parc. č. 992/1-2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu rekreace - plochy staveb
pro rodinnou rekreaci.
II.5 Parc. č. 466/5 v k. ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.

11.6.2018 Plnění:

Splněno. Předloženo k rozhodnutí do ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17145/18

Věc : Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce

23 171 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Int: OSN/706

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
11.6.2018 Plnění:

RM souhlasí s dohodou o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, nemovitých a
movitých věcí ze dne 01.05.2008, která řeší výpůjčku objektu Kina 70, a to ke dni 04.06.2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 397- 17146/18

Věc : Žádost o snížení nájemného

23 172 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Int: OSN/707

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
11.6.2018 Plnění:

RM nesouhlasí se snížením nájemného v obchodních prostorách objektu č. p. 391, ul. T. G.
Masaryka, dle žádosti stávajícího nájemce Hradecká pekárna s.r.o., IČO: 62028413.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17148/18

Věc : Žádost pí Lenky Zelené - napravení právního stavu

23 174 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Int: OSN/709

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM souhlasí s napravením právního vztahu, dle žádosti paní Lenky Zelené, IČO: 60894571. RM
akceptuje užívání ode dne 01.05.2012 do dne 04.06.2018 a souhlasí s podnájmem kadeřnického
místa ode dne 04.06.2018 dobu neurčitou. Podnájemní smlouva mezi nájemcem kadeřnictví pí
Marcelou Pelíškovou, IČO: 13196693 a pí Lenkou Zelenou, IČO: 60894571 nesmí být v rozporu
se smlouvou o nájmu ze dne 01.02.2002 sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a pí Marcelou Pelíškovou, IČO: 13196693.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 397- 17154/18

Věc : Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

23 176 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

11.6.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou čestného občanství města, čestného uznání
města a poděkování města jako ocenění činnosti pro město navrženým občanům města ve znění
přílohy č. RM 397 - 5/5. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28.
října 2018 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Splněno, zařazeno na jednání ZM 126 dne 14.06.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17156/18

Věc : Konkursní řízení na pozici ředitele ZUŠ B. Smetany - vyřazení uchazeče nebo výzva
k doplnění chybějících údajů

23 177 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM souhlasí s tím, aby uchazeč p. Tomáš Hvězda doložil praxi v délce 4 roky pracovní smlouvou
nebo potvrzením zaměstnavatelů ke konkurzu. V případě nedoložení této praxe RM uchazeče p.
Tomáše Hvězdu vyřazuje z konkurzu pro nesplnění podmínek stanovené v § 3 písm. b) vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 397- 17160/18

Věc : Účetní závěrka města za rok 2017

23 180 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

13.6.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

14.6.2018

RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření, města Nové Město
nad Metují za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017 ve znění přílohy č. RM 397 - 6/3.
Bylo projednáno na ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17161/18

Věc : Akce financované úvěrem - RO

23 181 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

13.6.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

14.6.2018

RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3113 - akce ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní
vestavba, ve výši 10 mil. Kč, navýšení § 3113 - akce ZŠ Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor ve výši 13,1 mil. Kč, navýšení § 3113 - akce ZŠ
Malecí rekonstrukce odborných učeben ve výši 1,9 mil. Kč. Navýšení bude pokryto z položky
811x - kontokorentní a revolvingový úvěr ve výši 25 mil. Kč.
Bylo projednáno na ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17162/18

Věc : Úroky z úvěrů - RO

23 182 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

13.6.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

14.6.2018

RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 6310 - výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů) o
částku 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z
účtů a dividendy o 100 tis. Kč.
Bylo projednáno na ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17164/18

Věc : Odvod z investičního fondu MŠ Rašínova

23 184 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

14.6.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje realizaci vybudování mlhoviště na zahradě MŠ Rašínova. RM schvaluje odvod z
fondu investic MŠ Rašínova ve výši 35,9 tis. Kč do rozpočtu města v souvislosti s realizací akce
zajišťované prostřednictvím OSN. RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příjmů rozpočtu §
3111 - MŠ Rašínova - odvod z fondu investic ve výši 35,9 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena
výdajová strana rozpočtu § 3111 - položka údržba (investice, revize …) školství.
MŠ byla informována o odvodu a RO bylo projednáno na ZM 126.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 397- 17165/18

Věc : Místní referendum 2018

23 185 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

OS Odbor správní, OF Odbor finanční - Nositel: PetJ
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM bere na vědomí rozpočet nákladů na MR podle přílohy. RM navrhuje ZM ke schválení
odměnu pro předsedu okrskové i místní komise ve výši 2.200 Kč, odměnu pro člena okrskové i
místní komise ve výši 1.700 Kč.
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu § 6173 - místní referendum ve výši 130
tis. Kč. Navýšení bude pokryto navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a
dividendy o 130 tis. Kč.
Splněno

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17171/18

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Workoutová sestava

23 188 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

18.6.2018

Garant :

ST

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

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávku
workoutové sestavy nabídku od společnosti Colmex, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČO:
29037221, za nabídkovou cenu 161.635,00 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy č. RM 397 - 7/5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17173/18

Věc : Stanovit počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022

23 189 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

OS Odbor správní,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.6.2018 Plnění:

14.6.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit pro příští volební období počet členů zastupitelstva na 21 členů.
Splněno

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 397- 17174/18

Věc : Zápis z 10. zasedání KV ze dne 16.04.2018 + Závěry z kontrolního šetření
prováděného na základě usnesení č. ZM 106-7245/15

23 190 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

14.6.2018

Garant :

ST

UKIA Úsek kontroly a interního auditu,
- Nositel: FroV
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.6.2018 Plnění:

RM projednalo a doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z 10. zasedání KV ze dne 16.04.2018,
závěry z kontrolního šetření prováděného na základě usnesení č. ZM 106 - 7245/15 včetně
uvedených doporučení, vše ve znění přílohy č. ZM 126 - 6/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 398 - 18.6.2018

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 398 - 18.6.2018

Majetkoprávní úkony

13:45

OMM

2.1 Prodej pozemků v ul. Slunečná pod přístupovou cestou a k zaplocení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 2/1 - Flash Příloha: RM 398 - 2/1 - Flash

Manželé J. a M. V. žádají o koupi pozemku pod příjezdovou cestou k jejich domu a části pozemku p. p. č. 705/23 v k.
ú. Nové Město nad Metují s tím, že údajně došlo k ohrožení jejich práv přečíslováním parcel a je jim zamezen přístup
k domu a chtěli by na pozemek umístit oplocení z bezpečnostních důvodů. Přílohy č. RM 398 - 2/1.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Požadované pozemky p. p. č. 705/23 a p. p. č. 705/29 v k. ú. Nové Město nad Metují mají v ÚP způsob využití: Zeleň na veřejných prostranstvích. Pozemky mají dle ÚP sloužit jako přechodové území mezi zástavbou RD a lokalitou
Natura 2000 a nelze zde umístit žádné oplocení. Odbory doporučují sjezd na pozemky žadatelů ponechat vyřešený
věcným břemenem chůze a jízdy tak, aby nedošlo v budoucnosti k blokaci záměrů města na jeho pozemcích. Na
pozemcích města se také nachází inženýrské sítě. Část o výměře 470 m2 požadovaných pozemků užívají žadatelé
dle smlouvy o výpůjčce ze dne 05.05.2006. K přečíslování pozemků, na které žadatelé poukazují, došlo na základě
záznamu části zkolaudované, ale dosud nezapsané komunikace v ul. Slunečná do KN. K ohrožení práva žadatelů na
přístup a příchod k jejich domu vůbec nedošlo, což vyplývá z příloh č. RM 398 - 2/1.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 398- 17175/18,
(uložen úkol číslo 23191).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat části pozemků p. p. č. 705/23 a p. p. č. 705/29 v k. ú. Nové Město nad
Metují, protože požadované pozemky jsou zařazeny v ÚP do plochy Zeleň - na veřejných prostranstvích, které nelze
oplocovat a příjezd k domu žadatelů je dostatečně ošetřen věcným břemenem chůze a jízdy, zapsaným v KN a je také
vyznačen v katastrální mapě.
RM 398 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti smlouvu o právu
provést stavbu - v k. ú. Spy, vrchní vedení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 2/2 - Flash Příloha: RM 398 - 2/2 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122016832/VB/2 Spy - vrchní vedení NN pro p. č. 342/3, H., k pozemku města p. p. č. 614/1, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce cca 1 m dle
předloženého situačního snímku se zákresem rozsahu. Přílohy č. RM 398 - 2/2.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou. Odbory
souhlasí. ORM doplnilo podmínky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 398- 17176/18,
(uložen úkol číslo 23192).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2016832/VB/2 Spy - vrchní vedení NN pro p. p. č. 342/3, H., k pozemku města p. p. č. 614/1, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce cca 1 m dle
předloženého situačního snímku se zákresem rozsahu a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 398 Schvaluje.
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2.3 Dělení pozemku ul. Kasárenská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 2/3 - Flash Příloha: RM 398 - 2/3 - Flash

Dělení pozemku p. p. č. 658/1 o výměře 4 458 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
v k. ú. Nové Město nad Metují na zeleň a plochu k zastavění. Přílohy č. RM 398 - 2/3.
K rozhodnutí:
Uložit zajistit GP.
Odůvodnění:
Dělení pozemků ve smyslu schváleného ÚP dle návrhu zpracovaného OVRR.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi dotaz Mgr. Černého na viladomy - odpověď ST, vedoucí OMP a vedoucího OMM 3 byty a víc - výstavba
spíše pro developera nebo družstvo.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 398- 17177/18,
(uložen úkol číslo 23193).
RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku p. p. č. 658/1 o výměře 4 458 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují dle ÚP, na plochu ZV (zeleň - na veřejných
prostranstvích) a BH (bydlení v bytových domech).
RM 398 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Pronájem pro skladování pro stavbu kanalizace v ul. Na Hradčanech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 2/4 - Flash Příloha: RM 398 - 2/4 - Flash

Z důvodu navýšeného objemu prací a problémů s podložím při stavbě kanalizace v ul. Na Hradčanech žádá p.
Zdeněk Klíma, IČO: 11054522, o pronájem na dobu do dne 30.09.2018 částí těchto pozemků: p. p. č. 962/1, 965,
966/1 a 966/2 o celkové výměře 430 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV č. 10 001
u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem skladování materiálů pro výstavbu
kanalizace v ul. Na Hradčanech. Přílohy č. RM 398 - 2/4.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o výši nájemného a uložit zveřejnění záměru pronájmu na dobu dle požadavku nájemce.
Odůvodnění:
V současnosti pronajato smlouvou o nájmu, krátkodobý nájem uzavřený na dobu 30 dnů končí dne 10.07.2018. Dne
12.06.2018 podán požadavek nájemce na pronájem do dne 30.09.2018 (z důvodu "časové" rezervy). Záměr města
pronajmout pozemek na dobu delší než 30 dnů je třeba zveřejnit. OMM předkládá záměr k odsouhlasení a navrhuje
cenu nájmu ve výši min. 10 Kč/m2/rok. Odborné útvary souhlasí s prodloužením nájmu. Vzhledem k tomu, že
skladování bylo při zahájení stavby povoleno a je nutné stavbu dokončit, je logické prodloužení schválit. OSN souhlasí
za podmínky zachování nerušeného výkonu práv nájemce přilehlého areálu chatové osady, tj. nerušit nad míru
hlukem, prachem a zachování bezproblémového průjezdu na všech komunikacích v okolí areálu s tím, že nájemce
bude u vjezdu na pozemky bývalého koupaliště a na příjezdové komunikaci udržovat pořádek a čistotu. OMP:
Podmínky OSN a OVRR budou zapracovány do smlouvy o nájmu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 398- 17178/18,
(uložen úkol číslo 23194).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 962/1 o výměře 30 m2, část p. p. č. 965 o výměře 80 m2,
část p. p. č. 966/1 o výměře 80 m2 a část p. p. č. 966/2 o výměře 240 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
zapsané v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, to na
dobu určitou do dne 30.09.2018, za účelem skladování materiálů pro výstavbu kanalizace v ul. Na Hradčanech, za nájemné v
minimální výši 10 Kč/m2/rok a dle podmínek ve znění přílohy č. RM 398 - 2/4.
RM 398 Ukládá.
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Rozvoj

14:15

OMM

3.1 Zrušení VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/1 - Flash Příloha: RM 398 - 3/1 - Flash

Dne 17.05.2018 byla vyhlášena VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město
nad Metují. Přímo bylo osloveno 21 firem. Lhůta pro podání nabídek byla dne 05.06.2018 do 13:00 hodin. V této lhůtě
nebyla podána žádná nabídka. Z tohoto důvodu je třeba veřejnou zakázku zrušit a následně vyhlásit znovu.
Organizaci nové veřejné zakázky zajistí externí zpracovatel - Radim Pala, DiS., se kterým má město uzavřenu
příkazní smlouvu na zajištění organizace veřejných zakázek pro obě školy ("ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského")
podpořené z IROP. Vzhledem k opakování veřejné zakázky na stavební práce u "ZŠ Krčín" je nutné uzavřít dodatek č.
1 k příkazní smlouvě.
K rozhodnutí:
Zrušit VZ, uložit opětovné vypsání VZ. Schválit Dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Město má uzavřenu příkazní smlouvu s externím zpracovatelem - Radimem Palou, DiS. na zajištění organizace
veřejných zakázek pro obě školy ("ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského") podpořené z IROP. Vzhledem k opakování veřejné
zakázky na stavební práce u "ZŠ Krčín" je třeba uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě. Na opakování VZ byla ze
strany externího zpracovatele podána cenová nabídka za 14.900 Kč vč. DPH. Dodatek č. 1 dále řeší posun termínu
plnění. Kvůli náročnému vyjednávání s kontrolorem dotace (CRR) ohledně rozpočtů obou projektů tak, aby splnil
veškeré podmínky IROP, došlo k časovým průtahům před vyhlášením VZ. Z tohoto důvodu je termín plnění příkazní
smlouvy nastaven do dne 31.10.2018.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz radní M. Petruželkové - kolik se bude platit příkazníkovi za organizaci dalšího VŘ - odpověď vedoucího OMM uvedl, že dle smlouvy jde o 60 % z odměny sjednané za činnosti uvedené ve smlouvě pro 1. kolo, tzn., že v případě
dalšího kola nám smluvní administrátor VZ nebude účtovat 20 tis. Kč, ale 15 tis. Kč. Mgr. Černý zmínil komplikace,
které budou, tj. nerealizace výstavby o prázdninách atd. Vedoucí OMM informoval o tom, že tato naplánovaná
rekonstrukce je předpokládána za plného provozu školy s omezeným vnějším prostorem na zařízení staveniště.
Důležitý je termín ukončení projektu, který je v měsíci červnu 2019, rekonstrukce je vnitřní, tzn., lze ji realizovat i přes
zimu.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 398- 17179/18,
(uložen úkol číslo 23195).
RM ruší veřejnou zakázku "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují" z
důvodu, že nebyla podána žádná nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku na stavební práce s
posunem termínu realizace do dubna 2019 a pověřuje ST podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 19/18, ve znění přílohy č.
RM 398 - 3/1, na základě kterého bude organizace veřejné zakázky zajištěna.
RM 398 Ruší.

STIS

Stránka 25 z 41

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 398 - 18.6.2018

3.2 Podnět radního - hlučnost průjezdu vozidel na Sepském mostě - informace o ukončení reklamačního
řízení ze strany ŘSD ČR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/2 - Flash Příloha: RM 398 - 3/2 - Flash

Na základě usnesení č. RM 392-16917/18: „RM bere na vědomí vyjádření správce komunikace I/14, ŘSD ČR správa
Hradec Králové, ohledně zahájení reklamačního řízení v rámci opravy Sepského mostu vůči zhotovitelské firmě. RM
ukládá OMM následně prověřit výsledek reklamačního řízení a podat informace na jednání RM.“ OMM předkládá
výsledek reklamačního řízení: ŘSD ČR provedlo dne 05.04.2018 reklamační řízení. Měřením byl zjištěn výškový rozdíl
mezi dilatačním profilem a povrchem vozovky o více jak 7 mm. ŘSD ČR zhotoviteli uložilo do dne 31.05.2018
odstranění závady. Dne 31.05.2018 proběhlo znovu měření a bylo prověřeno odstranění závady mezi dilatačním
profilem a silničním povrchem ve snížení rozdílu výšky do 3 mm, která je již v souladu s normou a samotnou
proveditelností. V příloze č. RM 398 - 3/2 je zápis z jednání o ukončení reklamace mostu 14-106 - NMnM (Sepský
most).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí reklamační řízení ŘSD ČR - Sepský most, dilatační profil.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Ing. Prouza, na základě jehož upozornění byl podnět na ŘSD ČR podán, uvedl, že ho zaráží informace o reklamačním
řízení a výsledku měření, kdy byl zjištěn problém. Nyní je hlášeno, že je již vše v pořádku, ale je přesvědčen, že k
žádným úpravám nedošlo a otřesy jejich nemovitostí u mostu stále trvají. Vedoucí OMM informoval, že mu bylo
sděleno, že byl na stavbě zástupce ŘSD ČR, který vodováhou a měřícím klínkem vše přeměřil a výsledkem pak bylo
provedení snížení výškového rozdílu dle norem. Na místě bylo firmou rovněž sděleno, že došlo k této úpravě.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 398- 17180/18
RM bere na vědomí zápis z jednání o ukončení reklamace mostu 14-106 - NMnM (Sepský most) na silnici I/14 ve správě
ŘSD ČR, Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 398 - 3/2.
RM 398 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Rekonstrukce knn v ul. Pod Hradbami a Pod Hradištěm
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/3 - Flash Příloha: RM 398 - 3/3 - Flash

Dne 11.06.2018 jsme obdrželi žádost firmy Vladimír Kříž, IČO: 10502891, o odpuštění nájmu za provedení překopu
pro stavbu „Rekonstrukce knn v ul. Na Hradčanech a Pod Hradbami" s odůvodněním, že bude městu do výkopu
umožněno přiložit vedení VO a MR. Nájemné za provedení překopu bylo vyčísleno na částku 8.224 Kč. Aby byly
zajištěny podmínky města i v místech, kde není řešeno jejich provádění nájemní smlouvou na překopy, předkládá
ORM návrh Smlouvy o podmínkách provedení překopu č. 21/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Vladimír Kříž, IČO: 10502891.
K rozhodnutí:
1/ Ne/souhlasit, s odpuštěním nájemného firmě Vladimír Kříž, IČO: 10502891, za provedení překopu pro stavbu
„Rekonstrukce knn v ul. Na Hradčanech a Pod Hradbami"; 2/ ne/schválit Smlouvu o podmínkách provedení překopu č.
21/2018 mezi městem a firmou Vladimír Kříž, IČO: 10502891.
Odůvodnění:
Odůvodnění ORM - viz příloha č. RM 398 - 3/3.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza upozornil na rozbitý asfalt na krajnicích před mostem - na konci Hamplovky, je třeba pohlídat, aby při
realizaci investic KHK zde, bylo dohlédnuto na provedení oprav, protože to je nedávno, co zde byl proveden nový
povrch.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 398- 17181/18,
(uložen úkol číslo 23196).
RM souhlasí s odpuštěním nájemného firmě Vladimír Kříž, IČO: 10502891, za provedení překopu pro stavbu „Rekonstrukce
knn v ul. Na Hradčanech a Pod Hradbami". RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 21/2018 mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Vladimír Kříž, IČO: 10502891, ve znění přílohy č. RM 398 - 3/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 398 Souhlasí.
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3.4 Žádost na zřízení sjezdu přes pozemek města v ul. Na Františku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/4 - Flash Příloha: RM 398 - 3/4 - Flash

Město obdrželo žádost o souhlas ze zřízením sjezdu do ul. Na Františku přes pozemek města p. p. č. 765/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují ve vlastnictví města. Připojení k místní komunikaci bude povolovat ODSH. Sjezd je navržen
přes stávající dlažbu. V současnosti se jedná o vyjádření souhlasu s připojením na místní komunikaci a odsouhlasení
záměru realizovat sjezd - pro tyto účely schválila RM usnesením č. RM 379-16278/17 dne 11.09.2017 smlouvu o
právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která bude v případě schválení uzavřena mezi žadatelkou
a městem, a která je v tomto případě zpoplatněna poplatkem 1.000 Kč. Ve smlouvě je zahrnut požadavek na
předložení konečné verze PD, která bude řešit výškové a materiálové řešení, a ke které se bude ještě ORM a ARCH
vyjadřovat.
K rozhodnutí:
Souhlasit s připojením na místní komunikaci v ul. Na Františku a s vybudováním nového sjezdu na pozemku p. p. č.
765/1, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Radní krátce diskutovali o těchto přejezdech, zda jdou přes chodník či zeleň a jak budou upraveny.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 398- 17182/18,
(uložen úkol číslo 23197).
RM souhlasí s připojením na místní komunikaci v ul. Na Františku a s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 765/1, k. ú.
Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavíranou
mezi p. J. P. a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
398 - 3/4, pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 398 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.5 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/5 - Flash Příloha: RM 398 - 3/5 - Flash

Na základě usnesení č. RM 312-13173/15, kde bylo uloženo OMM provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících, předkládá OMM aktualizovanou verzi zásobníku investic.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit zveřejnění přílohy na webových stránkách města.
Odůvodnění:
Další aktualizace za 1/2 roku.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Připomínka MST k termínu předložení aktualizovaného zásobníku - OMM ho změní na prosinec.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 398- 17183/18,
(uložen úkol číslo 23198).
RM bere na vědomí aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad Metují a ukládá OMM zveřejnit ho na
webových stránkách města ve znění přílohy č. RM 398 - 3/5 (stručná verze dokumentu).
RM 398 Ukládá.
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3.6 Poptávka - „Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční akce města"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/6 - Flash Příloha: RM 398 - 3/6 - Flash

ORM poptalo zakázku „Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční akce „Cykloregion V.
Moravce“, jejíž součástí jsou stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Železova louka“ a „Stavební úpravy
komunikace v ul. Chlístovská“. Vzhledem k výši předpokládané hodnoty, a to cca 11 mil. Kč bez DPH, bude nutné
zadat zakázku na realizaci investiční akce v režimu zákona o zakázkách.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit příkazní smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Na zakázku byly poptány 4 firmy. Do stanoveného termínu pro podávání zakázek byly doručeny celkem 2 nabídky.
Nejvýhodnější nabídky podala firma First International Company s.r.o., Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, s nabídkovou
cenou ve výši 35.090 Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 398- 17184/18,
(uložen úkol číslo 23199).
RM na základě předloženého vyhodnocení poptávky souhlasí se zadáním zakázky „Organizace a administrace zadávacího
řízení na realizaci investiční akce města s názvem „Cykloregion V. Moravce“ firmě First International Company s.r.o., Luční
296, 566 01 Vysoké Mýto, která se umístila na prvním místě, za nabídkovou cenu 35.090 Kč vč. DPH. V případě nezájmu
uchazeče, který se umístil na prvním místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné zakázky firmě na druhém místě, a to firmě
CEP a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové. RM schvaluje Příkazní smlouvu na akci Organizace a administrace
zadávacího řízení na realizaci investiční akce města v rámci záměru ,,Cykloregion V. Moravce“ mezi městem Nové Město
nad Metují a společností First International Company s.r.o., se sídlem: Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25294547, ve
znění přílohy č. RM 398 - 3/6. RM pověřuje ST podpisem příslušné příkazní smlouvy.
RM 398 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Žádost o povolení zřízení sjezdu k novostavbě RD na p. p. č. 1050 v k. ú. Nové Město nad Metují ve
Studýnkách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/7 - Flash Příloha: RM 398 - 3/7 - Flash

Město obdrželo žádost manželů pí T. P. a p. R. P., DiS., o souhlas města jako vlastníka p. p. č. 2097/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují s připojením nového sjezdu ke stávající komunikaci, který bude vybudován pro novostavbu
rodinného domu na p. p. č. 1050 v k. ú. Nové Město nad Metují. Ke zřízení sjezdu se předkládá Smlouva o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která je v tomto případě zpoplatněna poplatkem 1.000 Kč, a
která by měla být s žadateli uzavřena. K novostavbě domu bude žadateli vydáno samostatné vyjádření.
K rozhodnutí:
Souhlasit s připojením sjezdu na p. p. č. 1050 v k. ú. Nové Město nad Metují ke komunikaci na p. p. č. 2097/1, schválit
Smlouvu o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti. Pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Na p. p. č. 2097/1, která je v majetku města Nové Město nad Metují, není v současné době vybudována konstrukce
vozovky. Povrch tvoří travnatý, místy uježděný povrch. Povrch nově připojeného sjezdu nebude narušovat současný
charakter pozemku. Dotčené odbory nemají námitky k vybudování nového sjezdu. Záměr novostavby rodinného domu
je v souladu s platným územním plánem. ARCH nemá námitky ke stavbě.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý se dotázal, zda tam vůbec lze stavět RD. Vedoucí OMM ukázal na prezentaci ÚP, že je zde stavba RD
možná.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 398- 17185/18,
(uložen úkol číslo 23200).
RM souhlasí s připojením nového sjezdu na p. p. č. 1050 v k. ú. Nové Město nad Metují ke komunikaci na p. p. č. 2097/1 v k.
ú. Nové Město nad Metují pro budoucí novostavbu rodinného domu. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a manželi pí T. P. a p. R. P., DiS., ve znění
přílohy č. RM 398 - 3/7. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 398 Souhlasí.
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3.8 Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 3/8 - Flash Příloha: RM 398 - 3/8 - Flash

Na návrh OMM je předložena úprava hranice pro zadávání zakázek na stavební práce.
K rozhodnutí:
Schválit aktualizaci Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha č. RM 398 - 3/8.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Na jednání RM bylo radním předáno odůvodnění OMM, které bylo dodatečně zasíláno e-mailem.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 398- 17186/18
RM schvaluje navrženou úpravu Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v navrženém znění ve znění přílohy
č. RM 398 - 3/8.
RM 398 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 OMM - poděkování JSDH Nové Město nad Metují a SDH Spy
Identifikace:
Vedoucí OMM prostřednictvím RM děkuje JSDH Nové Město nad Metují za dobrou dlouhodobou spolupráci s OMM a
jeho odděleními při řešení různých havarijních situací při shazování sněhu a rampouchů ze střech, vysekávání
zamrzlých žlabů, odčerpání vody z vytopených sklepů v bytových domech, práce s vysokozdvižnou plošinou apod.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

ST požádal vedoucího OMM, aby k poděkování připojil také poděkování SDH Spy za kropení komunikací v souvislosti
s rekonstrukcí silnic v ul. Dobrušská a na Žižkově náměstí.
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 398- 17187/18
RM děkuje JDSH Nové Město nad Metují za dobrou spolupráci při řešení různých havarijních situací při shazování sněhu a
rampouchů ze střech, vysekávání zamrzlých žlabů, odčerpání vody z vytopených sklepů v bytových domech, práce s
vysokozdvižnou plošinou apod. RM dále děkuje SDH Spy za kropení zaprášených komunikací v souvislosti s rekonstrukcí
silnic v ul. Dobrušská a na Žižkově náměstí.
RM 398 Děkuje.
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Správa nemovitostí

15:00

OMM

4.1 Zápis ze 145. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/711) Zdroj. dokum.: RM 398 - 4/1 - Flash Příloha: RM 398 - 4/1 - Flash

Zápis ze 145. zasedání Bytové komise konané dne 13.06.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 398- 17188/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 145. zasedání Bytové komise konané dne 13.06.2018 ve znění přílohy č.
RM 398 - 4/1.
RM 398 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Žádost o udělení souhlasu vlastníka - pí Klára Řízková
Identifikace:

(Int.: OSN/712) Zdroj. dokum.: RM 398 - 4/2 - Flash Příloha: RM 398 - 4/2 - Flash

Paní Klára Řízková, IČO: 07027711, jako nájemce obchodních prostor v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka
(prostory bývalé galanterie), žádá o udělení souhlasu vlastníka se změnou užívání těchto prostor dle Stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. Stávající využití prodejna mění na nové využití provozovna pedikúry a manikúry. Změna
využití i tato žádost jsou v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou ze dne 28.02.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit se změnou užívání pronajatých prostor.
Odůvodnění:
Podaná žádost je v souladu s nájemní smlouvou a udělení souhlasu povede k naplnění schváleného záměru
nájemníka.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 398- 17189/18
RM souhlasí se změnou užívání stávajících prostor provozovny v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka (prostory bývalé
galanterie), na provoz pedikúry a manikúry, dle Stavebního zákona 183/2006 Sb. a v souladu s platnou nájemní smlouvou ze
dne 28.02.20118 uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a pí Klárou Ŕízkovou, IČO: 07027711.
RM 398 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/713) Zdroj. dokum.: RM 398 - 4/3 - Flash Příloha: RM 398 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.05.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 398- 17190/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.05.2018 ve znění přílohy č. RM 398 - 4/3.
RM 398 Bere na vědomí.
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4.4 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.05.2018
Identifikace:

(Int.: OSN/714) Zdroj. dokum.: RM 398 - 4/4 - Flash Příloha: RM 398 - 4/4 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.05.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 398- 17191/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.05.2018 ve znění
přílohy č. RM 398 - 4/4.
RM 398 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 398 - 18.6.2018

Školství, kultura a sport

13:05

OŠKS

5.1 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/1 Příloha: RM 398 - 5/1

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 398- 17192/18
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 398 - 5/1.
RM 398 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/2 Příloha: RM 398 - 5/2

Identifikace:

OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 398- 17193/18
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu č. RM 398 - 5/2.
RM 398 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/3 - Flash Příloha: RM 398 - 5/3 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2018/2019 v 10 třídách: 2. A, - 31
žáků, 3. A - 31 žáků, 4. A - 31 žáků, 5. A - 31 žáků, 6.A - 31 žáků, 6.B - 31 žáků, 7.A - 32 žáků, 7.B - 32 žáků, 8.A - 31
žáků, 9.B - 31 žáků.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu žáků pro "ZŠ Krčín" pro školní rok 2018/2019 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku
povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 398- 17194/18
RM na základě žádosti ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro školní rok 2018/2019 výjimku z počtu
žáků pro třídy 2.A, 3 A, 4.A, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.B dle předloženého návrhu - ve znění přílohy č. RM 398 - 5/3.
Výjimka je povolena za předpokladu, že navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 398 Schvaluje.
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5.4 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/4 - Flash Příloha: RM 398 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s realizací projektu s názvem "Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a
MŠ Krčín" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací projektu Šablony II - "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování úspěšného projektu Šablony I. Nově se do projektu mohou zapojit ZUŠ a DDM. Maximální
výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:
- pro MŠ a ZŠ: 300.000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků x 2.500 Kč;
- pro ZUŠ a školská zařízení: 100.000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků/účastníků x 1.800 Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz pí M. Petruželkové k zapojení škol do Šablon 1 a Šablon 2 - odpověď vedoucího OŠKS - uvedl školy, které jsou
v těchto projektech zapojeny.
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 398- 17195/18
RM souhlasí s realizací projektu Základní školy a Mateřské školy Krčín s názvem "Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a
MŠ Krčín" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RM 398 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Zápis č. 5 ze zasedání Žákovského parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/5 - Flash Příloha: RM 398 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Dne 13.06.2018 se sešel ke svému jednání Žákovský parlament (dále jen "ŽP"). Zástupci vedení města předali
poděkování členům ŽP za práci ve školním roce 2017/2018. Součástí jednání bylo zhodnocení práce ŽP za školní rok
2017/2018 - zařazeno jako samostatný bod č. RM 398 - 5/6.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 5 ze zasedání ŽP.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 398- 17196/18
RM se seznámila se zápisem č. 5 ze zasedání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 13.06.2018, ve
znění přílohy č. RM 398 - 5/5, a bere tento zápis na vědomí.
RM 398 Bere na vědomí.
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5.6 Hodnocení práce Žákovského parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/6 - Flash Příloha: RM 398 - 5/6 - Flash

Dne 13.06.2018 se sešel ke svému jednání Žákovský parlament, součástí jednání bylo zhodnocení práce ŽP za
školní rok 2017/2018 - viz příloha č. RM 398 - 5/6.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením práce Žákovského parlamentu ve školním roce 2016/2017.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

Na jednání RM byl přizván místopředseda ŽP Miroslav Lukášek - příchod ve 13:06 hodin. Mgr. Kupka ho na úvod
představil a vysvětlil radním důvody, proč zde není přítomna předsedkyně ŽP Elisabeth Mazáčová.
Místopředseda ŽP p. Lukášek uvedl, že se mu v ŽP pracovalo dobře. Líbilo se mu, že jednání ŽP se zúčastňovali
zástupci vedení města a další zaměstnanci MěÚ a dopodrobna žákům odpověděli na dotazy. Dále se mu líbila
komunikace s panem ST, vstřícnost a vyslechnutí požadavků. Mgr. Kupka zajistil žákům prohlídku MěÚ, která jim tak
přiblížila celý chod úřadu.
Pan ST pogratuloval p. Lukáškovi za přijetí na dobrušské gymnázium, na které od září nastupuje do 1. ročníku.
Paní Petruželková pochválila "dress code" přítomného místopředsedy ŽP.
TAJ - dotázal se, jestli dotazy žáků, které se z jednání ŽP objevují, jsou z jejich hlav nebo se jedná spíše o podněty
dospělých (učitelů, rodičů apod.). Za celou dobu působení ŽP si totiž pamatuje jediný opravdu dětský dotaz - kde se
dá ve městě provozovat parkour?
Pan Lukášek - podněty se připravují na jednání školních parlamentů, kde je přítomna jedna učitelka. Na posledním
jednání se pokusí navrhnout, aby na jednání školního parlamentu byla účast pouze členů, tzn., žáků bez účasti
dospělé osoby. MST - možná se někteří bojí vznést dotazy, protože si myslí že nejsou dobré. OŠKS - na jednání s
koordinátory bude vznesen námět, aby část jednání školních parlamentů probíhalo bez účasti pedagogů.
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 398- 17197/18
RM se seznámila s hodnocením práce Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují za školní rok 2017/2018, ve
znění přílohy č. RM 398 - 5/6, a bere toto hodnocení na vědomí. RM děkuje všem členům Žákovského parlamentu města
Nové Město nad Metují za jejich dosavadní práci.
RM 398 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Smlouva o spolupráci při vydání publikace „Vladimír Suchánek EX LIBRIS 1950 - 2018“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/7 - Flash Příloha: RM 398 - 5/7 - Flash

RM 397 dne 04.06.2018 souhlasila s finanční podporou projektu Městského muzea v Mariánských Lázních "Vladimír
Suchánek EX LIBRIS 1950 - 2018" částkou 9.500 Kč a uložila OŠKS připravit ve spolupráci s PRAV smlouvu s
Městským muzeem v Mariánských Lázních a předložit tuto smlouvu ke schválení RM. Smlouva je připravena a
předložena RM ke schválení - viz příloha č. RM 398 - 5/7.
K rozhodnutí:
Projednat návrh Smlouvy o spolupráci při vydání publikace „Vladimír Suchánek EX LIBRIS 1950 - 2018“.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 398- 17198/18,
(uložen úkol číslo 23201).
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při vydání publikace „Vladimír Suchánek EX LIBRIS 1950 - 2018“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Městským muzeem Mariánské Lázně ve znění přílohy č. RM 398 - 5/7. RM pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
RM 398 Schvaluje.
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5.8 Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/8 - Flash Příloha: RM 398 - 5/8 - Flash

Dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, musí mít obce do dne
30.06.2018 zpracovaný koncepční materiál "Plán rozvoje sportu". V případě, že obec má schválenou koncepci, či jiný
strategický dokument pro oblast rozvoje sportu ještě před účinností této novely, pak je možné tento dokument
považovat za splnění této zákonné povinnosti. RM dne 13.06.2011 usnesením č. RM 219-9170/11 schválila
koncepční materiál "Zásady finanční podpory sportu a tělovýchovy města Nové Město nad Metují" a poté tento
materiál vzalo na vědomí ZM usnesením č. ZM 74-6683/11 ze dne 16.06.2011. Tento koncepční materiál obsahově
splňuje zadání dle Zákona o podpoře sportu - viz příloha č. RM 398 - 5/8. OŠKS doporučuje RM uložit OŠKS ve
spolupráci s KSPORT zpracovat aktualizovaný Plán rozvoje sportu.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o aktualizaci strategického materiálu "Zásady finanční podpory sportu a tělovýchovy města Nové Město
nad Metují".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 398- 17199/18,
(uložen úkol číslo 23202).
RM ukládá OŠKS aktualizovat ve spolupráci s KSPORT koncepční materiál "Zásady finanční podpory sportu a tělovýchovy
města Nové Město nad Metují" schválený usnesením č. RM 219-9170/11 ze dne 13.06.2011 a tento aktualizovaný dokument
předložit RM k projednání do konce roku 2018.
RM 398 Ukládá.
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5.9 Žádost MK o povolení kulturní akce - 40. Festival české filmové komedie - bod přesunutý z RM 395 - 5/6
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 5/9 - Flash Příloha: RM 398 - 5/9 - Flash

MK žádá o povolení akce 40. Festival české filmové komedie, který se bude konat od neděle 23.09.2018 do soboty
29.09.2018 v areálu Kina 70. MK dále žádá o povolení využít areálu bývalých kasáren (asfaltová plocha před budovou
kasáren) k uskutečnění doprovodného programu a o zapůjčení a postavení krytého pódia v areálu kasáren v termínu
ode dne 24.09. do dne 27.09.2018. MK dále žádá o souhlas s umístěním 4 propagačních banerů při vjezdu do města
a 1 baneru při vjezdu na Husovo náměstí. Vzhledem k souběhu s akcí na Husově náměstí, kam je rovněž třeba
zapůjčit pódium, byl bod z RM 395 přesunut, aby bylo možné projednat případné přesuny pódia atd. Žádost viz příloha
č. RM 398 - 5/9.
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení kulturní akce - 40. Festival české filmové komedie.
Odůvodnění:
OMM: Souhlasíme s konáním akce.
MP: Bez připomínek.
OŠKS: Souhlasíme s konáním akce, zapůjčení krytého pódia do areálu bývalých kasáren doporučujeme řešit až po
předložení konečného programu.
TS: Beru na vědomí. Areál kasáren se mi ale zdá být pro festival nevhodný.
ODSH: Co se týče umísťování reklamních banerů při vjezdu do města, tak toto samozřejmě podléhá předchozímu
povolení ze strany ODSH - zde musím upozornit, že reklamní poutače/reklamní zařízení umísťované mimo zastavěné
území v silničním ochranném pásmu bude z naší strany povoleno pouze za splnění zákonné podmínky, resp. musí
být umístěno max. 200 m od pořádané akce. To samé se týká umístění reklamního zařízení při vjezdu do Husova
náměstí (v případě umístění u silnice I. třídy je k povolení příslušný odbor dopravy KÚ KHK, v případě umístění na
místní komunikaci nacházející se na Husově náměstí, tak tam jsme k povolení příslušní my) - opět i zde platí zákonná
podmínka, kdy reklamní zařízení v souvisle zastavěném území musí být umístěno nejdále 50 m od konání akce. V
případě neoprávněného umístění reklamního zařízení, bude s původcem reklamního zařízení ze strany ODSH
zahájeno správní řízení, ve kterém může být uložena pokuta do výše 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Paní M. Petruželková upozornila na riziko pokut z neoprávněně umístěných reklam - viz vyjádření ODSH. Mgr. Černý
uvedl, že se domnívá, že areál bývalých kasáren není příliš vhodný na doprovodný program "40. Festivalu české
filmové komedie", bylo by dobré vědět, co tam vlastně bude. Vedoucí OŠKS informoval, že v areálu bývalých kasáren
bude jedno z míst, kde bude doprovodný program probíhat. ST - na Husově náměstí bude pouze zahájení a
doprovodný program bude před Kinem 70. Další program, zaměřený na mladé publikum, by měl probíhat zároveň
také v areálu bývalých kasáren. Radní zmínili obavu, aby nebyly akce zároveň a nebyla malá návštěvnost. Bohužel
nikdo nemá dosud program "40. Festivalu české filmové komedie". Zazněla otázka, zda nepozvat na příští řádné
jednání RM ředitele MK pana Bc. Krákoru. Ing. Prouza to považuje za legitimní dotaz, když město na festival přispívá
1 mil. Kč, měli by radní vědět, co se připravuje, mj. dosud nebyl radním předložen souhrn vyúčtování loňského ročníku
"39. Festivalu české filmové komedie". Radní se rozhodli, že je nezbytně nutné pozvat ředitele MK na příští RM č.
400, tj. dne 02.07.2018.
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 398- 17200/18,
(uložen úkol číslo 23203).
RM souhlasí s konáním 40. Festivalu české filmové komedie ve dnech 23. - 29.09.2018 v areálu Kina 70. RM souhlasí s
využitím asfaltové plochy v areálu bývalých kasáren k uskutečnění doprovodného programu, o případném zapůjčení krytého
pódia bude rozhodnuto až po upřesnění doprovodného programu. RM ukládá OŠKS pozvat na jednání RM č. 399, tj. dne
02.07.2018, ředitele MK.
RM 398 Souhlasí.
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5.10 Souhlas města se změnou Stanov Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z.s.
Identifikace:
Předsedkyně TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., ústně žádá RM o souhlas se změnou stanov, kterou bude
schvalovat Valná hromada spolku dne 21.06.2018. Ke změně by mělo dojít v čl. IV, "Členství ve spolku", kde se v
bodě 14 b současných stanov uvádí, že členství zaniká z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku
nejpozději do 31. března roku, za který je příspěvek placen. Nově by mělo být "31. března" nahrazeno "31. října". Na
základě čl. VIII, bod 11, platných stanov spolku je k platnosti usnesení nutný souhlas města Nové Město nad Metují se
změnou stanov.
K rozhodnutí:
Souhlasit se změnou stanov TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

Paní Petruželková informovala, že stanovy se budou měnit komplet celé, teď jde jen o dílčí nezbytnou úpravu. Další
diskutující: MST, ST a Ing. Prouza.
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 398- 17201/18
RM souhlasí se změnou Stanov Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z.s. v čl. IV, bod 14 b, kde se slovo
"března" nahrazuje slovem "října".
RM 398 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Branně bezpečnostní den pro školy - poděkování
Identifikace:
V pátek 15.06.2018 se uskutečnil na novoměstském letišti Branně bezpečnostní den pro děti mateřských škol a žáky
základních škol. Poděkování patří Aeroklubu Nové Město nad Metují, z.s., Sboru dobrovolných hasičů Nové Město
nad Metují, MP, předsedovi KKULT a dalším zainteresovaným osobám za uspořádání této akce, které se zúčastnilo
cca 1000 dětí a 50 učitelů.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

Mgr. Kupka shrnul a zhodnotil vydařenou akci a poděkoval organizátorům akce. Ing. Prouza doporučil zamyslet se
nad koupí nových vysílaček pro MP, protože ty stávající jim nefungují - neslyšeli se, nerozuměli si, museli to hláskovat
apod., což způsobuje mj. problémy při organizaci dopravy. Do budoucna by se možná pro organizaci akce mohly hodit
i megafony, které jsou zde k dispozici pro oblast krizového řízení. Radní se shodli na vysoké úrovni této akce a na
jejím pokračování.
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 398- 17202/18,
(uložen úkol číslo 23204).
RM vyslovuje poděkování Aeroklubu Nové Město nad Metují, z.s., Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, MP,
předsedovi KKULT a všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úspěšném průběhu Branně
bezpečnostního dne, který se uskutečnil v pátek 15.06.2018 na novoměstském letišti. RM doporučuje pokračovat v této akci
za stejného spolupořadatelství Aeroklubu z.s. a SDH Nové Město nad Metují. RM ukládá OŠKS svolat v rámci přípravy
Branně bezpečnostního dne 2019 pracovní poradu nejpozději týden před konáním akce, na kterou budou pozváni
organizátoři, MP a ředitelé přihlášených škol.
RM 398 Ukládá.
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Finance

15:05

OF

6.1 Návrh odměn za období 01/18 - 06/18 - Bytová komise
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 6/1 - Flash Příloha: RM 398 - 6/1 - Flash

Návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.06.2018 - viz příloha č. RM 398 - 6/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh odměn.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 398- 17203/18,
(uložen úkol číslo 23205).
RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.06.2018, ve znění přílohy č.
RM 398 - 6/1.
RM 398 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení nalezených movitých věcí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 6/2 - Flash Příloha: RM 398 - 6/2 - Flash

Dle ust. § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se město po 3 letech
stává vlastníkem nalezených movitých věcí. Vzhledem k tomu, že za tyto roky máme v evidenci celou řadu věcí, které
si vlastníci nevyzvedli a řada z nich je poškozena nebo obtížně prodejná, navrhujeme proto vyřazení tohoto majetku z
evidence. Ostatní předměty budou nabídnuty k prodeji fyzickým nebo právnickým osobám. OF zveřejní na úřední
desce a elektronické desce nabídky k prodeji tohoto majetku. Stejným způsobem bude zveřejněno, kdy bude
uskutečněna prohlídka a prodej. U předmětů nabízených k prodeji bude v případě nezájmu provedena likvidace.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení nalezených movitých věcí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 398- 17204/18,
(uložen úkol číslo 23206).
RM schvaluje vyřazení nalezených movitých věcí z evidence ve znění přílohy č. RM 398 - 6/2.
RM 398 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise 1. pololetí 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 6/3 - Flash Příloha: RM 398 - 6/3 - Flash

Návrh odměn pro členy Sociálně-rozmisťovací komise za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.06.2018 - viz příloha
č. RM 398 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit návrh na udělení odměny za 1. pololetí 2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 398- 17205/18,
(uložen úkol číslo 23207).
RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2018 ve znění přílohy č. 398 - 6/3.
RM 398 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 398 - 18.6.2018

Různé

15:10

7.1 Veřejná zakázka nákup 22 ks PC pro MěÚ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 7/1 - Flash Příloha: RM 398 - 7/1 - Flash

Jedná se o plánovanou obměnu PC. V rozpočtu bylo počítáno s částkou 500 tis. Kč. Jedná se o 22 ks PC vč.
operačního systému a kancelářského SW. Součástí dodávky je dále monitor, klávesnice a myš.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit starostu podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Hodnocení provedeno na základě ekonomické výhodnosti nabídky.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 398- 17206/18,
(uložen úkol číslo 23208).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na nákup PC nabídku firmy vmSHOP,
s.r.o., 28. října 168, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27542301, za nabídkovou cenu 433.647 Kč vč. DPH a pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 398 - 7/1.
RM 398 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Veřejná zakázka nákup vozidla pro MP
Identifikace:
Výměna osobního vozidla pro MP dle částky schválené v rozpočtu města na rok 2018. Nebyla doručena žádná
nabídka, protože dochází ke změně motorizace vozidel Škoda Octavia Combi.
K rozhodnutí:
Zrušit zakázku na nákup osobního vozidla.
Odůvodnění:
Škoda momentálně přechází na změnu motorizací vozidel Škoda Octavia Combi a požadované motory 1,4 TSI
nahrazuje motorizací 1,5 TSI. Dodávky těchto vozidel budou zahájeny až v období na konci října. Proto budeme
sledovat vývoj trhu a zakázku vyhlásíme znovu s upravenými parametry.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda na pořízení vozidla pro MP s jinou kubaturou motoru bude stačit částka schválená v rozpočtu.
ST odpověděl, že stačit by měla. Dále informoval, že dosavadní vozidlo MP bude převedeno pro JSDH, bude zároveň
sloužit i jako případné náhradní vozidlo pro MP.
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 398- 17207/18
RM ruší veřejnou zakázku na nákup osobního vozidla pro MP, a to z důvodu nedoručení žádné nabídky.
RM 398 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápis č. 4B/2018 z jednání Sociálně - rozmisťovací komise ze dne 06.06.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 7/3 - Flash Příloha: RM 398 - 7/3 - Flash

RM je předložen zápis č. 4B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 06.06.2018 ve znění přílohy č. RM
398 - 7/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 398- 17208/18
RM bere na vědomí zápis č. 4B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 06.06.2018 a návrh na obsazení 1
místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 398 - 7/3.
RM 398 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 398 - 18.6.2018

7.4 Žádost o zábor veřejného prostranství - Svatováclavské odpoledne 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 7/4 - Flash Příloha: RM 398 - 7/4 - Flash

Jednota OREL Nové Město nad Metují žádá o povolení tradiční kulturní akce pod názvem "Svatováclavské odpoledne
2018", která se bude konat ode dne 27.09.2018 v 18:00 do dne 28.09.2018 do 19:00 hodin na Husově náměstí,
zároveň proběhne Běh na fošnách 17. ročník a další doprovodný program. Žádost viz příloha č. RM 398 - 7/4.
K rozhodnutí:
Projednat, schválit žádost Jednoty OREL Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM: Souhlasíme s konáním každoroční akce dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích“. K zapůjčení podia připomínáme schválená pravidla: "Pravidla a podmínky pro používání městského
pódia, stanu, koberce a stánků". Rozsah akce obdobný jako minulý rok. OS – OVV: (slavnostní obřady) nemáme
připomínky. Žádnou akci v té době neplánujeme. MP: nemá námitek k této akci, pouze upozorňuji na zvýšenou
dopravní zátěž, která bude stále v tomto termínu na Husově náměstí aktuální. Stanovisko OF: Zábor prostranství je v
případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14 OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Stanovisko ODSH: je potřeba požádat o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a o stanovení
dopravního značení na místní komunikaci, a to po předchozím souhlasu vlastníka komunikace a PČR DI Náchod. Co
se týče případného stanovení dopravního značení na silnici I. třídy, tak to by musel žadatel řešit s KÚ KHK.
Stanovisko OŠKS: Kryté pódium bude pravděpodobně do 27.09.2018 postaveno v areálu bývalých kasáren, na
náměstí bude možné ho přestěhovat až 28.09.2018 dopoledne. Bude řešeno až po schválení konečného programu
40. Festivalu české filmové komedie. TS: Nemá připomínek.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 398- 17209/18,
(uložen úkol číslo 23209).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání akce "Svatováclavského odpoledne 2018" na
Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ včetně plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne 27.09.2018 v
18:00 do dne 28.09.2018 v 19:00 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro
konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s
vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí.
Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením velkého pódia v majetku města, zapůjčením koberce pro taneční vystoupení,
stan a stánky v počtu pěti kusů. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj.
Jednota OREL Nové Město nad Metují.
RM 398 Souhlasí.

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

7.5 Poděkování za spolupráci při zabezpečení akce 60. výročí založení vojenského zařízení Týniště nad
Orlicí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 398 - 7/5 - Flash Příloha: RM 398 - 7/5 - Flash

Poděkování náčelníka pplk. Ing. Zdeňka Plhala všem členům SDH Nové Město nad Metují za spolupráci při
zabezpečení akce 60. výročí založení vojenského zařízení Týniště nad Orlicí. Podrobnosti viz příloha č. RM 398 - 7/5.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 398- 17210/18
RM bere na vědomí poděkování náčelníka pplk. Ing. Zdeňka Plhala všem členům SDH Nové Město nad Metují za spolupráci
při zabezpečení akce 60. výročí založení vojenského zařízení Týniště nad Orlicí, ve znění přílohy č. RM 398 - 7/5.
RM 398 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 398 - 18.6.2018

7.6 Schválení uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
Zdroj. dokum.: RM 398 - 7/6 Příloha: RM 398 - 7/6

Identifikace:

Bhod předložený až přímo do jednání RM. Jedná se o smlouvu, která vznikla z veřejné zakázky, kterou realizovala
PNT, s.r.o.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Platnost smlouvy ode dne 01.07.2018. Výsledek z e-aukce 670 Kč/MWh.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 398- 17211/18,
(uložen úkol číslo 23210).
RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská, a.s., IČO:
60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 398 - 7/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 398 Schvaluje.

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

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 398:

18.6.2018 15:05:03

Příští porada bude: RM 399, 25.6.2018, kancelář starosty od 16:30:00

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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