Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 408
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 408 (ve volebním období 1. zasedání) ze dne: 5.11.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Výše uvedené zasedání Rady města Nové Město nad Metují je oficiálně označeno jako RM 1
a jedná se o 1. zasedání RM ve volebním období 2018 - 2022.
Účast na jednání RM 408 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Libor Hovorka
3
Mgr. Josef Hylský
4
Miroslav Jarolímek
5
Ing. Vilém Maur MBA
6
Ing. Jan Němeček
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová
2
Mgr. Lucie Kunteová
3
Ing. Radka Škaldová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 15:47 16:13
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:17
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:36 15:24 16:13
města)
právnička (OSÚ)
referentka OI (OSÚ)
referentka OVRR

13:13
13:13
16:17

Odchod
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
16:44
13:35

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

16:44

Částečná

13:15
13:15
16:20

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 408 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Josef Hylský
Miroslav Jarolímek

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 408
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 408 (ve volebním období 1. zasedání) ze dne: 5.11.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Výše uvedené zasedání Rady města Nové Město nad Metují je oficiálně označeno jako RM 1
a jedná se o 1. zasedání RM ve volebním období 2018 - 2022.
Program:
Účast na jednání RM 408 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Libor Hovorka
3
Mgr. Josef Hylský
4
Miroslav Jarolímek
5
Ing. Vilém Maur, MBA
6
Ing. Jan Němeček
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová
2
Mgr. Lucie Kunteová
3
Ing. Radka Škaldová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 15:47 16:13
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:17
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:36 15:24 16:13
města)
právnička (OSÚ)
referentka OI (OSÚ)
referentka OVRR

13:13
13:13
16:17

Odchod
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
19:20
16:44
13:35

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

16:44

Částečná

13:15
13:15
16:20

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 408 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Josef Hylský
Miroslav Jarolímek
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 407) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 407 ze dne 22.10.2018 :

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

STIS
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Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 408
V

Kontrola úkolů v počtu 34

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 384- 16505/17

Věc : Dům s pečovatelskou službou č. p. 1145 - vize budoucího využití

22 701 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

31.10.2018

Int: OSN/641

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

RM bere na vědomí návrh OSN a ředitelky MSSS Oáza na změnu dispozice a uspořádání
bytových jednotek v objektu domu s pečovatelskou službou, č. p. 1145, ul. Českých bratří, která
povede ke zvýšení standardu bydlení, lepší obsazenosti bytových jednotek v objektu a
důstojnému bydlení seniorů. RM ukládá OMM pokračovat v přípravě návrhu budoucího využití
včetně finanční rozvahy předpokládaných nákladů.
Žádáme o prodloužení termínu do 31.12.2018. Projekční práce nebyly ještě dokončeny.

Závěr: schválen nový termín: 17.12.2018 z důvodu: Probíhají projekční práce.
RM 392- 16911/18

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

22 989 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

26.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s obnovou pamětního kamene ke vzniku ČSR v Jiráskových sadech a s jeho
posunem mimo kořenový systém stávajícího stromu, který je v blízkosti místa, kde se tento
pamětní kámen v současnosti nyní nachází. Pro uctění památky novoměstských legionářů, RM
souhlasí s umístěním schránky se seznamem novoměstských legionářů do tubusu pod tento
kámen. RM souhlasí s vysazením stromu na počest výročí 100 let od vzniku ČSR v blízkosti
obnoveného pamětního kamene, a to v rámci nařízené náhradní výsadby za nebezpečné a
nemocné stromy odstraněné v roce 2017 a stromy vyvrácené při větrné kalamitě v roce 2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 404- 17352/18

Věc : VZ - Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují/2

23 324 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

29.10.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém
Městě nad Metují“. RM ukládá OMM uložit potřebnou částku na realizaci uvedené zakázky do
rozpočtu na rok 2019.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 404- 17364/18

Věc : Restaurování sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí

23 336 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

29.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s tím, aby restaurování sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí bylo
zařazeno do rozpočtu města 2019 a realizace byla provedena až po dokončení „Územní studie
veřejného prostranství - Žižkovo náměstí“.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17396/18

Věc : Gordic - dodatek GDPR (mlčenlivost)

23 360 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

31.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

30.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo GHAIP002YPIT, na zajištění souladu s podmínkami
GDPR s firmou GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO:
47903783, DIČ: CZ47903783, v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem.
OI - Splněno, podpis dodatku zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 404- 17397/18

Věc : VITA - dodatek GDPR (mlčenlivost)

23 361 Vznik úkolu: 10.9.2018

Termín :

31.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

30.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o technické podpoře č. 61/11, na zajištění souladu s
podmínkami GDPR s firmou VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO
61060631, DIČ CZ61060631, v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem.
OI - Splněno, podpis dodatku zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17411/18

Věc : Zrušení VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“

23 372 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
22.10.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla podána žádná
nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku na stavební práce. RM
schvaluje Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a Radimem Palou, Dis., Šrobárova, 527/13, Ostrava - Hrabová, IČO: 01067982, na
administraci dané veřejné zakázky, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/3, a pověřuje ST jeho
podpisem. Na základě tohoto dodatku bude organizace třetího opakování veřejné zakázky
zajištěna.
Zadávací dokumentace je upravena, dodatek č. 4 byl podepsán. Zároveň byla podána žádost o
změnu na řídící orgán IROP kvůli prodloužení termínu realizace projektu nad rámec výzvy do
31.3.2020, tak aby se vytvořil dostatečný časový prostor pro stavební firmy. Nyní probíhá
optimalizace postupu při elektronickém zadávání veřejné zakázky (zřízení přístupu pro externí
organizátory VZ a zabezpečení VZ). Veřejná zakázka bude vyhlášena do 9.11.2018.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Optimalizace nastavení elektronického systému
zadávání veřejných zakázek.

STIS
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RM 405- 17420/18

Věc : Oprava přístupové komunikace ke společnosti Ammann Czech Republic a.s. žádost o souhlas města

23 381 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
22.10.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením stavby „Oprava přístupové komunikace k areálu Ammann“ dle
předložených projekčních podkladů. RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby
mezi městem Nové Město nad Metují a společností Ammann Czech Republic a.s., Náchodská
145, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/12, a pověřuje ST podpisem
smlouvy. RM dále ukládá ST jednat se společností Ammann Czech Republic a.s., aby při
realizaci stavby opravy komunikace byl dořešen i úsek k přilehlé autobusové zastávce.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17423/18

Věc : Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 2. investiční priorita Rekonstrukce
vodní nádrže Vrchoviny p. p. č. 215

23 384 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.11.2018 Plnění:

RM vzala na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Rekonstrukce
vodní nádrže Vrchoviny p. p. č. 215" a ukládá OMM prověřit dotační možnosti k provedení této
akce s tím, že v případě obdržení dotace bude investice realizována v rámci rozpočtu na rok
2019.
OMM provedlo prověření aktuálních dotačních titulů. Na rekonstrukci vodní nádrže ve
Vrchovinách by se nabízel vyhlášený program MZE 129 293 "Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí", vyhlášená výzva č. III s termínem podání žádostí
do 15.1.2019. V rámci tohoto titulu by rekonstrukce odpadního potrubí ve výši cca 950 tis. Kč
byla nezpůsobilým výdajem. Dne 22.10.2018 vydalo Mze prohlášení o ukončení výzvy z důvodu
naplnění plánované alokace 400 mil. Kč. Program trvá do roku 2020, a pokud Mze sežene
finanční prostředky, bude vypsána další výzva, termín není zatím znám. Akce je zařazena v
návrhu rozpočtu na 2019.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 405- 17424/18

Věc : Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - 3. investiční priorita Obnova
autobusové čekárny směr Náchod

23 385 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

31.10.2018 Plnění:

RM vzala na vědomí požadavek OV Vrchoviny v záležitosti investiční priority "Obnova
autobusové čekárny směr Náchod" a ukládá OMM pokračovat v jednání s vlastníkem či
nájemcem předmětného pozemku, kde by měla být zastávka umístěna. V případě dohody pak
řešit realizaci nové čekárny v rámci příslušné položky rozpočtu na rok 2019.
Po jednání se ST, proběhne jednání s nájemcem pozemku a následně s vlastníkem pozemku,
tedy SPÚ ČR v HK.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Proběhnou další jednání.
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RM 405- 17428/18

Věc : Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 04.09.2018 - Žádost o obnovení přídavného zrcadla
na kruhovém objezdu

23 389 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

31.10.2018 Plnění:

RM ukládá OMM ve spolupráci s TS prověřit potřebnost umístění druhého zrcadla na okružní
křižovatce ve Vrchovinách a případně chybějící zrcadlo doplnit.
Potřebnost umístění druhého zrcadla byla prověřena a na základě toho bylo dopravní zrcadlo
objednáno. TS zajistí instalaci v týdnu konání RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17429/18

Věc : Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 1. investiční priorita Vybudování mostku s
inundačním propustkem v Husitské ulici

23 390 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

2.11.2018 Plnění:

RM bere na vědomí žádost OV Krčín - realizovat jako prioritní investiční akci v roce 2019 akci
"Vybudování mostku s inundačním propustkem v ulici Husitské" a ukládá OMM zařadit akci do
pracovní verze radničního rozpočtu na rok 2019.
Splněno, ale v rámci vyčerpání volných zdrojů na jiné prioritní a vyvolané akce byla tato akce
prozatím z návrhu rozpočtu vyškrtnuta. Bude to plně záležitostí jednání nového ZM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17432/18

Věc : Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 18.09.2018 - 4. investiční priorita Rekonstrukce
asfaltového povrchu ulice Jarošova

23 392 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

5.11.2018

Provede:

OMM Odbor majetku města,
22.10.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost OV Krčín realizovat jako další prioritu Rekonstrukci asfaltového
povrchu ulice Jarošova a ukládá OMM rozpracovaný námět ponechat v Seznamu investic. RM
ukládá OMM prověřit na VaK Náchod a.s. stav kanalizace v této ulici s tím, zda přichází v
dohledné době v úvahu její rekonstrukce.
Splněno. Obdrželi jsme vyjádření VaK Náchod, ve kterém nám sdělují, že kanalizace v této ulici
je v dobrém stavu a neuvažují s její rekonstrukcí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17451/18

Věc : CNS a.s. - Dodatek č. 1 ke „Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2.
stupně podpory k softwarovému dílu „Spisová služba/ELISA“ (mlčenlivost)

23 401 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

31.10.2018

Garant :

TAJ

Provede:

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

30.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2. stupně
podpory k softwarovému dílu „Spisová služba/ELISA“, na zajištění souladu s podmínkami GDPR
s firmou CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČO: CZ26129558, DIČ:
CZ26129558, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
OI - Splněno, podpis dodatku zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2018

RM 405- 17452/18

Věc : Braun Software - Smlouva o mlčenlivosti

23 402 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

31.10.2018

Garant :

TAJ

Provede:

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

30.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o mlčenlivosti na zajištění souladu s podmínkami GDPR s dodavatelem
SW řešení Dušan Braun (Braun Software), se sídlem Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO:
46376941, ve znění přílohy č. RM 405 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
OI - Splněno, podpis smlouvy zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17471/18

Věc : Goldware s.r.o. - ukládání optické sítě v ul. Malecí - DDM

23 413 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

29.10.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve
znění přílohy č. RM 406 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Smlouva o právu provést stavbu byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17472/18

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T.G.
Masaryka v Novém Městě nad Metují“

23 414 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

30.10.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T.G.
Masaryka v Novém Městě nad Metují“ uzavíraný mezi firmou Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.,
Honkova 272/22, 500 02, Hradec Králové, IČO: 25918681 a městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, který prodlužuje termín
ukončení stavebních prací do 10.12.2018 a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno. Dodatek č.1 k SOD byl podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17474/18

Věc : Žádost o vyhrazené parkovacího stání v ul. Husova na parkovišti před č.p. 724, k. ú.
Nové Město nad Metují

23 416 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

31.10.2018 Plnění:

RM ukládá OMM prověřit v ulici Husova možnost zvýšení kapacity parkujících vozidel úpravou
vodorovného dopravní značení. Po vyřešení vodorovného dopravního značení se RM vrátí k
žádosti o prodloužení vyhrazeného parkovacího stání.
Splněno. Navýšení kapacity parkovacích stání úpravou vodorovného dopravního značení není
možné z důvodu zachování příslušných ČSN stanovujících minimální průjezdnou šířku
komunikace. Bod bude opět předložen do další RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2018

RM 406- 17475/18

Věc : SOPPS inženýrské sítě - chodník v ul. Nádražní

23 417 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

26.10.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na
stavbu „Chodník v ul. Nádražní“ - nasvětlení přechodů pro chodce k.ú. Nové Město nad Metují
mezi městem a společností Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 406 - 3/8 a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Smlouva je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17476/18

Věc : Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Strážnici a Nahořanská 1. etapa dodatek č. 1

23 418 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

31.10.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Veřejné osvětlení a městský rozhlas ve
znění přílohy RM 406 - 3/9. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 159 tis. Kč z §
2212 - Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje na § 3341 - Přeložení městského rozhlasu v ul. Na
Strážnici a Nahořanská.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17477/18

Věc : Zpracování PD na parkoviště v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují

23 419 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

31.10.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování společné projektové dokumentace pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na parkoviště v ul. Nerudova, Nové
Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HIGHWAY DESIGN s.r.o., za
nabídkovou cenu 114.950 Kč a s termínem dodání do 15.02.2019. RM pověřuje ST podpisem
této smlouvy.
Smlouva byla odeslána k podpisu. Prozatím nebyla vrácena zpět.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Čekáme na vrácení podepsané smlouvy.

Věc : Dodatek č. 1 k SoD - Zpracování PD Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí a
Stavební úpravy komunikace západní Zadomí
Termín : 5.11.2018
Garant :
23 420 Vznik úkolu: 8.10.2018

RM 406- 17478/18

ST

Provede:

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

26.10.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD pro provedení staveb uzavřené
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41
Červený Kostelec na akci: „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí a Stavební úpravy
komunikace západní Zadomí“. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č.1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2018

RM 406- 17482/18

Věc : Informace k havarijnímu stavu kanalizace ZŠ Komenského

23 423 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Int: OSN/728

Garant :

ST

Provede:

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

31.10.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informace o havarijním stavu splaškové kanalizace v objektu ZŠ
Komenského a ukládá OSN provést kroky vedoucí k nápravě tohoto stavu. RM ukládá OSN
informovat RM o vývoji situace.
Splněno. Havarijní stav kanalizace odstraněn provedením opravy stávajícího vedení. Do
budoucna je nutné provést rekonstrukci této větve kanalizace. Rekonstrukce by měla být
provedena ve výhledu 2-3 let. OSN zařadí projektovou přípravu do návrhu rozpočtu pro rok 2020.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17485/18

Věc : Návrh osobního příplatku řediteli "ZUŠ B. Smetany"

23 426 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

5.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

30.10.2018 Plnění:

RM schvaluje osobní příplatek řediteli Základní umělecké školy Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod ode dne 01.11.2018 v navrhované výši ve znění zdrojového
dokumentu č. RM 406 - 5/2. RM ukládá OŠKS připravit nový platový výměr řediteli Základní
umělecké školy Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
Splněno, platový výměr předán řediteli školy.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17490/18

Věc : Rozšíření stávajícího pódia - podnět KKULT

23 427 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

5.11.2018

Garant :

ST

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

RM projednala podnět KKULT na rozšíření stávajícího pódia. RM ukládá OSÚ předložit
alternativy možného řešení, a to jak rozšíření podia ve stávajícím stavu, tak možného nákupu
podia a stanu nového, s potřebnou plochou a kapacitou.
Splněno, hlášení bylo podáno na minulé RM a tam byl návazně zadán nový úkol.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17491/18

Věc : Realizace ohňostroje u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu podnět KKULT

23 428 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

28.10.2018

Garant :

ST

Provede:

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

30.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s realizací ohňostroje u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu na
závěr pietního aktu na náměstí Republiky dne 28.10.2018. Maximální cena za ohňostroj je 20 tis.
Kč a bude hrazeno z rozpočtu § 3319 - záležitosti kultury.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2018

RM 406- 17493/18

Věc : Vyřazení majetku

23 429 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

Garant :

31.10.2018

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, MŠ Na Františku a Správě
bytového a nebytového fondu ve znění přílohy č. RM 406 - 6/2.
Majetek byl vyřazen.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 406- 17494/18

Věc : Prodej osobního automobilu VOLKSWAGEN

23 430 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

Garant :

31.10.2018

TAJ

Provede:

OF Odbor finanční, TS Technické služby - Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

RM schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují (prodávajícím) a p.
A. B., na osobní automobil Volkswagen typ 253 - mikrobus, za nabídkovou cenu 35.200 Kč vč.
DPH, ve znění upravené přílohy č. RM 406 - 6/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva uzavřena a částka uhrazena v pokladně.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 407- 17509/18

Věc : Žádost pí M. M. - nájemce kanceláře a prostor ve SMOS

23 441 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

5.11.2018

Int: OSN/732

Garant :

ST

Provede:

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

31.10.2018 Plnění:

RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor ve SMOS (Smuteční a obřadní síň), č. p. 83, ul.
Českých legií, v rozsahu dle uzavřené nájemní smlouvy s pí M. M., IČO: 11594322, třetí osobě, a
to p. M. H. Podnájem bude realizován na základě podnájemní smlouvy a za stejných smluvních
podmínek jaké jsou uvedeny ve smlouvě s pí M. RM požaduje předložit podnájemní smlouvu ke
kontrole.
Ze strany pí M. nebyla dosud předložena podnájemní smlouva ke kontrole. Žádáme o
prodloužení termínu do 19.11.2018.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Na OSN nebyla předložena smlouva ke kontrole.

RM 407- 17516/18

Věc : Pódium - možnosti pořízení

23 443 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

5.11.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí informaci o možných variantách pořízení pódia ve znění přílohy č. RM 407 5/7. RM ukládá ST prověřit vhodnost pořízení pojízdného pódia v Opočně a k návštěvě přizvat i
zástupce TS a ZUŠ.
Vzhledem k povolebnímu vyjednávání, nebyl čas na výjezd do Opočna.

Závěr: schválen nový termín: 19.11.2018 z důvodu: Prodloužení termínu - zaneprázdněnost ST.
RM 407- 17520/18

Věc : Poplatky za vedení majetkového účtu - RO

23 446 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

31.10.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje RO - zvýšení rozpočtu § 6310 - výdaje z finančních operací o částku 60 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2018

RM 407- 17521/18

Věc : Smlouva o nájmu nebytových prostor - hasičská zbrojnice

23 447 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

5.11.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Nové Město nad Metují a p.
Vladimírem Myslíkem - Akreditované středisko Plzeň, Krajní 11, 318 04 Plzeň, IČO: 67874878,
na nebytové prostory v č. p. 850 v ul. 28. října, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
407 - 6/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva byla uzavřena.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 407- 17522/18

Věc : Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.11.2018

23 448 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

1.11.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit ode dne 01.11.2018 měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele
takto: odměnu pro člena Rady města ve výši 2.860 Kč, odměnu pro člena Zastupitelstva města
ve výši 800 Kč.
Splněno- schváleno na ZM 1.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 407- 17526/18

Věc : Ustavující zasedání ZM 2018 - 2022

23 452 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

31.10.2018 Plnění:

30.10.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují pro
volební období 2018 - 2022, které se bude konat dne 30.10.2018 od 16:00 hodin ve Velkém sále
zámku rodiny Bartoň - Dobenín: 1. Zahájení-slib zastupitelů, 2. Volby, 3. Projev
starosty/starostky, 4. Různé, 5. Diskuse.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 408 - 5.11.2018

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 408 - 5.11.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Směna částí pozemků v ul. Nábřežní
Zdroj. dokum.: RM 1 - 2/1 - Flash Příloha: RM 1 - 2/1 - Flash

Identifikace:

RM uložila usnesením č. RM 406-17463/18 ze dne 08.10.2018 zveřejnit záměr města směnit pozemek p. p. č. 39/8 o
výměře 2 m², v k. ú. Krčín, který bude oddělen GP č. 876-449/2018 z pozemku p. p. č. 39/6, druh pozemku ostatní
plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví pana M. R., za pozemek p. p. č. 743/14 o výměře 13 m², v k. ú. Krčín, který bude
oddělen GP č. 876-449/2018 z pozemku p. p. č. 743/6, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví města
Nové Město nad Metují. Záměr města byl zveřejněn ode dne 12.10.2018 do dne 30.10.2018. Přílohy č. RM 1 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/Doporučit schválit směnu pozemků.
Odůvodnění:
Odbory MěÚ souhlasí se směnou pozemků. Rozdíl ve výměře směňovaných nemovitostí bude řešen doplatkem dle
Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města za částku 130/m² pozemku. Protože výměra pozemků je
menší než 40 m² nebude zpracován znalecký posudek. Směna pozemků je v zájmu obou stran. GP byl oboustranně
odsouhlasený před jeho potvrzením.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 408- 17530/18,
(uložen úkol číslo 23453).
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p. p. č. 39/8 o výměře 2 m², v k. ú. Krčín, který bude oddělen geometrickým
plánem č. 876-449/2018 z pozemku p. p. č. 39/6, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví pana M. R. (dále
jen "směňující"), zapsaného na LV č. 997 za pozemek p. p. č. 743/14 o výměře 13 m², v k. ú. Krčín, který bude oddělen
geometrickým plánem č. 876-449/2018 z pozemku p. p. č. 743/6, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Krčín, z vlastnictví
města Nové Město nad Metují (dále jen "město"), zapsaného na LV č. 10001, oba LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, vedené u KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a s tím, že za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků, který činí 11 m², uhradí směňující městu částku 130 Kč/m², tj. celkem 1.430 Kč. Poplatek za návrh
na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí každá strana jednou polovinou. Náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu pro realizaci směny pozemků uhradí město, které směnu vyvolalo.

STIS

RM 408 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 408 - 5.11.2018

2.2 Souhlas s umístěním sond pro sledování hladiny podzemních vod na pozemcích města u Beranova
mostu
Zdroj. dokum.: RM 1 - 2/2 - Flash Příloha: RM 1 - 2/2 - Flash

Identifikace:

EKOHYGROGEO Žitný s. r. o., Světská 1418, 198 00 Praha 9, požádala o možnost na pozemcích p. p. č. 1929, o
výměře 875 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 1939, o výměře 3923 m2, druh pozemku trvalý travní
porost,
oba v k. ú. Nové Město nad Metují a v ochranném pásmu MPR a ZPF, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují umístit celkem 5 sond za účelem sledování hladiny podzemních vod v
záplavových zónách podle zákona o geologických pracech. Sondy budou o velikosti v průměru 15 až 20 cm a budou
0,5 až 0,75 m vytažené nad zemský povrch. Doba umístění sond je u 4 na dobu 3 let a u jedné na dobu neurčitou,
resp. na stálo. Umístění sond bude upřesněno při jejich instalaci přímo na místě a mimo vyježděnou cestu na p. p. č.
1939 a mimo předpokládané umístění odpočinkového místa na p. p. č. 1929. Sondy jsou dle žadatele zabezpečené
proti zásahům cizích osob. Přílohy č. RM 1 - 2/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním sond do pozemků města.
Odůvodnění:
OVRR, OŽP: Z hlediska Vodoprávního úřadu nemáme k výše uvedenému záměru připomínek. Vodoprávní úřad
doporučuje RM vydat souhlas k záměru, protože výsledky záměru jsou v zájmu Nového Města nad Metují a výsledky
poslouží k upřesnění podkladů pro protipovodňová opatření, která by se mohla realizovat ve městě. Z hlediska
ochrany ZPF není třeba k umístění vrtů žádný souhlas orgánu ochrany ZPF. Podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b)
bod 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, není třeba souhlasu orgánu ochrany
ZPF pro umístění přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam,
pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2. SPP: Památková péče bez připomínek.
OMP: Vzhledem k minimálnímu zásahu do pozemků, významu sledování hladiny podzemních vod v záplavových
zónách pro město a zvyklosti v obdobných případech navrhujeme neúčtovat nájemné, které by bylo za 0,2 m2
zanedbatelné. Souhlas města je nezbytným podkladem pro rozhodování orgánu státní správy ve věci povolení
záměru žadatele.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz, zda bude nějak podchyceno i odstranění sond. Odpověděla vedoucí OMP - s odstraněním
nebude problém.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 408- 17531/18
RM souhlasí s bezúplatným umístěním 5 sond společnosti EKOHYGROGEO Žitný s. r. o., Světská 1418, 198 00 Praha 9 za
účelem sledování hladiny podzemních vod v záplavových zónách na pozemcích p. p. č. 1929, o výměře 875 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 1939, o výměře 3923 m2, druh pozemku trvalý travní porost, oba v k. ú. Nové Město nad
Metují a v ochranném pásmu MPR a ZPF, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují s podmínkou, že umístění sond bude upřesněno při jejich instalaci přímo na místě a mimo vyježděnou cestu na p. p. č.
1939 a mimo předpokládané umístění odpočinkového místa na p. p. č. 1929 a to u 4 sond na dobu 3 let a u jedné sondy na
dobu neurčitou, resp. na stálo.
RM 408 Souhlasí.

STIS
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 408 - 5.11.2018

2.3 Zřízení věcného břemene- služebnost inženýrské sítě - kanalizační vedení Kasárenská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 2/3 - Flash Příloha: RM 1 - 2/3 - Flash

Žadatel p. P. Š. po opakované výzvě k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, která byla odsouhlasena
usnesením č. RM 373- 16011/17 dne 5.6.2017 na základě uzavřené smlouvy o právu k provedení stavby ze dne
26.1.2016, posílá vyjádření, ve kterém uvádí, že pozemek p. p. č. 658/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
komunikace, není bez stavby, když je na něm komunikace. Dále uvádí, že souhlasí s platbou za zřízení věcného
břemene ve výši 200 Kč/m2 na pozemku p. p. č. 658/1 v rozsahu 14 m2 za částku 2 800 Kč. Vzhledem k povaze
pozemku p. p. č. 658/3 - komunikace s kanalizaci, vývoji situace řešeni kanalizace v této oblasti Březinky, kde jak
uvádí, že bude pravděpodobně jediný, který si kanalizaci musel řešit a financovat vlastními prostředky, vzhledem k
tomu, že není investor, developer, ale řeší "jen" občanské bydlení, žádá o stanoveni poplatku za zřízení věcného
břemene ve výši 2 800 Kč. Žadatel požaduje účast na projednávání bodu v Radě města Nové Město nad Metují.
Přílohy č. RM 1 - 2/3.
K rozhodnutí:
Schválit a) smlouvu s původní cenou nebo za b) se sníženou cenou.
Odůvodnění:
V novém návrhu smlouvy je provedena úprava tak, aby bylo připomínce, že kanalizace je částečně v komunikaci
vyhověno. Žadatel uzavřel dne 26.9.2016 s městem smlouvu o právu k provedení stavby, ve které se zavázal k
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby kanalizace. Dle Zásad pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují se cena za zřízení věcného břemene stanovuje dle
znaleckého posudku, nebo ve výši 10 000 Kč, pokud nelze určit cenu podle míry užívání (převážně věcné břemeno
chůze a jízdy) nebo je stanovena minimálně na částku 200 Kč za metr čtverečný pozemku zatíženého věcným
břemenem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních, která se týkala věcných břemen v takovýchto případech, plateb za ně a byla také rozebrána
konkrétní situace řešení kanalizačních přípojek v této lokalitě.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 408- 17532/18,
(uložen úkol číslo 23454).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, pro kanalizační vedení v rozsahu dle
geometrického plánu č. 2112-202/2017 ze dne 12.6.2017, a to na pozemcích p. p. č. 658/1, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, v rozsahu 14 m2 a p. p. č. 658/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v rozsahu 21 m2, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města s tím, že částku 200 Kč/m2 požaduje
pouze za věcné břemeno na pozemku p. p. č. 658/1, tj. požaduje za 14 m2 dotčeného pozemku úhradu 2 800 Kč + DPH v
zákonné výši, s p. P. Š. a pí M. M., a pověřuje ST podpisem smlouvy.

STIS

RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na osvětlení před vlakovým nádražím
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 2/4 - Flash Příloha: RM 1 - 2/4 - Flash

Podle stanoviska Českých drah, a .s. vydaného Regionální správou majetku Hradec Králové k projektové
dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební řízení stavby „Chodníku u ulici Nádražní, Nové Město nad Metují“ je
třeba před zahájením stavebního řízení uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek
p. p. č. 2176/20 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví Českých drah a. s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, vedený na LV č. 4612 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují KÚ pro
KHK, KP Náchod.
Na pozemku má být před vchodem do vlakového nádraží umístěn stožár osvětlení, trasa el. k vedení veřejnému
osvětlení a vodicí pásy pro nevidomé cca v rozsahu 5 m2. Cena za zřízení věcného břemene je 5 000 Kč dle výjimky
z ceníku ČD. Přílohy č. RM 1 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Pro žádost o dotaci na rekonstrukci chodníku v Nádražní ulici je třeba vybudovat osvětlený přechod u budovy nádraží
přes komunikaci v ul. Gen. Klapálka. Sloup veřejného osvětlení a vodicí pásy pro nevidové jsou dle projektové
dokumentace Ing. Hynka Seinera umístěny na pozemku ČD, a. s. Smlouva o budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene je jednou z podmínek pro úspěšné projednání stavebního povolení na rekonstrukci chodníku a bude
nezbytným dokladem k žádosti o dotaci ze SFDI. Původní cena dle ceníku ČD za zřízení VB byla 10 000 Kč.
Generální ředitelství ČD na žádost města souhlasilo s výjimkou a snížili cenu na 5 000 Kč.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 408- 17533/18,
(uložen úkol číslo 23455).
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p. p. č. 2176/20 v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví Českých drah a. s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, v
rozsahu do 5 m2 za cenu 5 000 Kč na dobu neurčitou a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Žádost pí M. B. o skácení nebo ořez stromu u domu č. p. 533 na Malecí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 2/5 - Flash Příloha: RM 1 - 2/5 - Flash

Žádost pí M. B. o skácení nebo ořez stromu u domu č. p. 533 na Malecí. Podrobnosti viz příloha č. RM 1 - 2/5.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit s kácením stromu u domu č. p. 533 na Malecí.
Odůvodnění:
Společné stanovisko TS a OŽP: Dne 25.10.2018 provedli pracovníci TS a OŽP terénní šetření ve věci požadavku na
ořez nebo pokácení 1 ks smrku ztepilého, který roste ve vzdálenosti cca 8 m od domu. Jeho kácení není doporučeno,
strom dům neohrožuje, jedná se o zdravý strom s dobrou vitalitou a dlouhodobou perspektivou. Podle Plánu péče o
dřeviny v Novém Městě nad Metují, zpracovaného odbornou firmou SAFE TREES s.r.o., Rosice a podle klasifikace
"Stromy pod kontrolou" je strom na stanovišti vhodný a udržitelný.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 408- 17534/18
RM projednala žádost pí M. B. o skácení nebo ořez stromu u domu č. p. 533 na Malecí. RM nesouhlasí s kácením ani
ořezem smrku ztepilého, neboť se jedná o zdravý strom s dobrou vitalitou, který dům č.p. 533 nijak neohrožuje.
RM 408 Nesouhlasí.

STIS
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Rozvoj

13:30

OMM

3.1 Dodatek č. 3 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“
Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/1 - Flash Příloha: RM 1 - 3/1 - Flash

Identifikace:

Firma Novostav s.r.o. realizuje stavbu „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“ Na kontrolním dnu dodavatel
požádal o prodloužení termínu ukončení výstavby chodníku na 30.11.2018. Důvodem je koordinace se stavbou
silnice, která zdržela zahájení prací na chodnících, a ztížené podmínky při provádění po uvedení stavby silnice do
předčasného užívání. Původní termín ukončení realizace I. etapy stavby byl -15.11.2018. ORM předkládá ke
schválení dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 128/2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 a pověřit ST podpisem tohoto dodatku.
Odůvodnění:
V průběhu stavby silnice mohl dodavatel provádět chodníky pouze omezeně. Byly zrealizovány zdi před domy
č.p.1086 a č.p.1085. Stavba chodníků mohla začít až po položení obrub, ale NOVOSTAV nemohl chodník provádět z
důvodu pokládky živičných vrstev silnice. Práce mohly pokračovat až po předání silnice do předčasného užívání.
ORM doporučuje prodloužení termínu a dodatek č. 3 ke smlouvě schválit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Debata radních o důvodech prodloužení termínu, návaznosti prací jednotlivých dodavatelů, kteří na této akci působí a
o kapacitách firmy, která předkládá dodatek ke smlouvě.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 408- 17535/18,
(uložen úkol číslo 23456).
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.128/2018 na prodloužení termínu realizace 1. etapy stavby „Stavební úpravy
chodníku v ul. Na Hradčanech“ do 30.11.2018, a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav. s .r.o., IČO:
45539006, ve znění přílohy RM 1 - 3/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Oprava živičného krytu na parkovišti v ul. Nerudova - SOD Novostav s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/2 - Flash Příloha: RM 1 - 3/2 - Flash

Identifikace:

V rozpočtu města na rok 2019 je zahrnuta akce § 2219,Org. 1772 Parkovací automaty v ul. T.G.M. 2 ks a ul Nerudova
1 ks. Na parkoviště v ul. Nerudova je v ploše cca 80 m2 propadlý povrch a pro provedení vodorovného značení je
třeba provést jeho opravu: ORM poptalo provedení opravy u 2 firem. Nejpříznivější nabídku podala firma Novostav
s.r.o. IČO: 45539006 v celkové výši 108 298,79 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení smlouvu o dílo na realizaci
opravy živičného krytu, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu o dílo a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Provedení živičného krytu je nutné pro provedení vodorovného dopravního značení a zavedení placeného parkováni
pomocí parkovacího automatu. Nabídku podaly 2 firmy Novostav s.r.o. ve výši 108,3 tis. vč. DPH a firma Strabag. a.s.
ve výši 179,4 tis vč. DPH. ORM doporučuje schválit SOD s firmou NOVOSTAV s.r.o. která podala nabídku o 71 tis Kč
nižší. V rozpočtu 2018 je na tuto akci schváleno 140 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 3/1.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 408- 17536/18,
(uložen úkol číslo 23457).
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava živičného krytu na parkovišti v ul. Nerudova“ mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006, ve znění přílohy RM 1 - 3/1, za celkovou částku na realizaci 108
298,79 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 408 Schvaluje.
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3.3 Dodávka parkovacích automatů ul. Nerudova a T. G. Masaryka
Identifikace:

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

V rozpočtu města na rok 2019 je zahrnuta akce § 2219, Org. 1772 Parkovací automaty v ul. T. G. Masaryka 2 ks a ul.
Nerudova 1 ks, celkem vyčleněno 900 tis. Kč. ORM poptalo dodávku parkovacích automatů u firmy WSA doprava a
parkování s.r.o. IČO: 27913309, která dodávala parkovací automaty typu PSA 5 na Husově náměstí a v ul.
Komenského. Bylo nám sděleno, že firma tento typ již nevyrábí, byl nahrazen novým typem PSA 7. Rozdíl mezi
oběma typy je pohledově nepatrný, automat má stejný oblý tvar pouze nemá kulový vrchlík. Funkčně, uživatelsky a
servisně je podobný, pouze umožňuje instalaci modulu pro platbu bankovkami. Původní typ automatů lze dodat pouze
v repasu. To znamená, že v použitém automatu jsou nahrazeny opotřebené prvky, je dovybaven o požadované
komponenty. Dodavatel na repasovaný automat poskytuje stejnou záruku jako na automat nový, 24 měsíců. Termín
dodání u typu PSA7 je 3 měsíce od podpisu smlouvy. U dodávky repasovaného PSA 5 je možné 1 ks dodat do konce
roku a 2 ks do konce února 2019. Cena repasovaného automatu PSA 5 činí 144 785 Kč vč. DPH. Cena nového typu
automatu PSA 7 činí 209 136 Kč vč. DPH. Celková cena dodávky 3 ks parkovacích automatů dle předložené nabídky
činí: repasované provedení PSA 5 - 434 275 Kč vč. DPH, nový typ automatů PSA 7- 627 409 Kč vč. DPH. Vzhledem k
výši nabízené ceny zakázky bez výběrového řízení je potřeba schválit výjimku ze zadávání zakázek malého rozsahu.
ORM předkládá ke schválení smlouvu o dílo, do které na základě rozhodnutí výběru typu automatu bude dopsána
cena za dodávku dle vybraného typu automatu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit výjimku ze zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu. Ne/schválit kupní smlouvu na dodávku 3 ks
parkovacích automatů na parkoviště do ul. T. G. Masaryka a Nerudova na vybraný typ automatu a pověřit ST jejím
podpisem.
Odůvodnění:
S dodanými parkovacími automaty ve městě a servisem prováděným dodavatelskou firmou nejsou problémy. Z
důvodů údržby, zajištění servisu, stejného uživatelského prostředí a kompatibility se systémem dálkové správy
automatu a systému placení pomocí platebních karet je vhodné zadat zakázku firmě WSA doprava a parkování s.r.o.,
která již dodávala instalované automaty ve městě. Vzhledem ke spokojenosti se stávajícími automaty a ceně
repasovaných automatů doporučujeme přiklonit se k dodávce repasovaných automatů. Dle názoru dodavatelské firmy
je repas pro město vhodnější, neboť stávající automaty jsou nainstalovány krátce a předpokládá se jejich
bezproblémové fungování i v následujících letech. Pro uživatele budou automaty po celém městě stejné. ORM
doporučuje schválit SOD na dodávku parkovacích automatů.
V současné době město nemá územní souhlas na realizaci parkovacích automatů ani stanovení místní úpravy
provozu. Pro vydání je třeba souhlasu vlastníka parkoviště v ul. T.G Masaryka ŘSD, na ŘSD je zažádáno o souhlas s
realizací akce a o předložení návrhu nájemní smlouvy. Bez souhlasu ŘSD, podpisu nájemní smlouvy nelze začít. Z
těchto důvodů realizace placeného parkovaní v ul. T. G. Masaryka je do konce roku nereálná. V ul. Nerudova se
jedná o pozemek města, je požádáno o stanovení místní úpravy provozu. Pokud seženeme dodavatele dopravního
značení, je možné placené parkování spustit do konce roku. ORM doporučuje do kupní smlouvy uvést termín dodání:
1 ks do dne 15.12.2018, 2 ks do dne 30.04.2019.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST navrhnul sladit termíny tak, aby vše bylo spuštěno v jednom termínu, a to na jaře 2019. V návazné diskusi se
radní mj. zabývali tím, zda bude nějaký jiný a bezplatný prostor pro dlouhodobé parkování, posuzovali vhodnost
repasovaných parkovacích automatů a projednávali termín, kdy by v uvedených místech bylo placené parkování
zavedeno. Na některé dotazy bylo také vysvětleno, že realizaci placeného parkování v uvedených lokalitách schválilo
předchozí ZM a nyní jde již jen o jeho spuštění.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 408- 17537/18,
(uložen úkol číslo 23458).
RM schvaluje výjimku ze zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku 3 ks repasovaného automatu PSA 5 za
celkovou nabídkovou cenu 434 275,05 Kč vč. DPH. RM schvaluje upravenou smlouvu o dílo na dodávku 3 ks parkovacích
automatů na parkoviště do ul. T. G. Masaryka a Nerudova typu repasovaný PSA 5 za celkovou nabídkovou cenu 434 275,05
Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou WSA doprava a parkování s.r.o., IČO: 27913309 s termínem
dodání leden - duben 2019, ve znění upravené přílohy č. RM 1 - 3/3 a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.4 Dodatek č. 557/B1/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků ze SFDI na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/4 - Flash Příloha: RM 1 - 3/4 - Flash

RM 403 schválila Smlouvu o poskytnutí prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") na rok
2018 č. 557/B1/2018 na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“, ISPROFOND
5527510159 s maximální výší příspěvku 2.256.000 Kč, která odpovídá 84,97 % souhrnu celkových způsobilých
výdajů. Nyní je předkládán ke schválení dodatek této smlouvy, který upravuje maximální výši poskytnutého příspěvku
na základě snížení způsobilých výdajů projektu, tedy maximální výše příspěvku 2.255.000 Kč, která odpovídá 84,99%
souhrnu celkových způsobilých výdajů. Důvodem pro vytvoření tohoto dodatku bylo uzavření dodatku č. 2 k SOD se
zhotovitelem stavebních prací firmou NOVOSTAV s.r.o. na méněpráce v uznatelných položkách (varovný pás u místa
pro přecházení přes ul. Na Strážnici, křižovatka u Papežů, který byl zrealizován v rámci projektu „Bezpečnost dopravy
ve městě - stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ spolufinancovaného z IROP).
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 557/B1/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků ze SFDI na ro k 2018 a pověřit ST jeho
podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 408- 17538/18,
(uložen úkol číslo 23459).
RM schvaluje Dodatek č. 557/B1/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí prostředků ze SFDI na ro k 2018 na akci „Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“, ISPROFOND 5527510159, mezi městem Nové Město nad Metují a Státním
fondem dopraví infrastruktury, Sokolovská 278, 19 00 Praha 9, IČO: 70856508, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/4, a pověřuje ST
jeho podpisem.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská - podání žádosti na SFDI
Identifikace:
Město v dubnu 2018 uzavřelo SOD s firmou HIGHWAY DESIGN s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na
stavební úpravy stávajících chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská (vyjma v letošním roce zrekonstruovaného
chodníku v ul. Na Strážnici po pravé straně komunikace ve směru od křižovatky u Papežů k autobusové zastávce Na
Strážnici) a to v návaznosti na plánovanou investici Královéhradeckého kraje spočívající v rekonstrukci silnice II/285 z
ulice Havlíčkova do Nahořan plánovanou na rok 2019. Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") vyhlásil v
červnu letošního roku pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2019.
Dotace max. 85% ze způsobilých výdajů. Oproti předchozím rokům došlo nečekaně k posunu termínu pro předkládání
žádostí - dříve leden, kdežto nyní do 15.11.2018. Dne 16.10.2018 proběhla na SFDI konzultace k připravované
projektové dokumentaci za účasti města a projektanta. Projektant ačkoliv měl smluvně sjednaný termín dokončení PD
do konce října, dokumentaci dopracoval a byla podána žádost o stavební povolení, které je povinnou přílohou žádosti
na SFDI. V případě, že by nebylo možné stavební povolení vydat do termínu, aby se stihla zkompletovat a odeslat
žádost na SFDI, nebylo by možné žádost podat. ZM bude podána na vědomí informace o podané žádosti na SFDI.
K rozhodnutí:
Ne/schválit podání žádosti o finanční příspěvek ze SFDI pro rok 2019 na projekt Stavební úpravy chodníků v ul. Na
Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Diskuse radních se týkala reálnosti zkrácených termínů, tj. zda se podaří podat žádost včas. Vysvětlení podal ST a
zástupci OMM, zaznělo upozornění na problémy, které zde jsou.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 408- 17539/18,
(uložen úkol číslo 23460).
RM schvaluje podání žádosti o příspěvek ze SFDI pro rok 2019 na projekt "Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují".

STIS

RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Dodatek č. 2 k SOD "Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/6 - Flash Příloha: RM 1 - 3/6 - Flash

V rámci stavebních prací na chodníku mezi ul. Malecí a T. G. Masaryka podél DDM bude zapotřebí provést
vícepráce - zaříznutí stávajícího asfaltu vozovky a následné vyspravení a uložení chráničky pod těleso chodníku pro
budoucí překládku ČEZ Distribuce a.s.. Cena díla bude tedy zvýšena o 41.952,15 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle
uzavřené smlouvy o dílo č. 207/2018 ze dne 06.08.2018 je zapotřebí upravit dodatkem č. 2 z původně smluvených
604.298,20 Kč vč. DPH na 646.250,35 Kč vč. DPH. V rozpočtu města na akci je schváleno 700 tis.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
OMM a TS doporučují schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. V průběhu stavebních prací na chodníku bylo třeba
provést zářez asfaltu komunikace, z důvodu plynulého napojení na dvojlinku z kostek, která je po celé délce chodníku.
Také doporučujeme nechat uložit chráničku pro vedení ČEZ Distribuce a.s. příčně pod těleso chodníku. V
následujících 2 letech v dané lokalitě proběhne překládka NN vedení, chráničku nyní doporučujeme uložit z důvodu
zachování záruk nového chodníku.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se zajímali o důvody, které vedly k předložení dodatku. Vysvětlení podal ST.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 408- 17540/18,
(uložen úkol číslo 23461).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Stavo & Sachs
Kukleny s.r.o., Honkova 272/22, 500 02, Hradec Králové - Kukleny, IČO: 25918681, na akci „Oprava chodníku mezi ulicemi
Malecí a T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují", kterým se zvyšuje cena díla o 41.952,15 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
č. RM 1 - 3/6, celková cena díla tedy činí 646.250,35 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 47/2018, TDI
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/7 - Flash Příloha: RM 1 - 3/7 - Flash

Město obdrželo žádost od firmy INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov o změnu zmocněné
osoby příkazníka na Technický dozor investora na akci „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v
ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“. Zmocněnou osobou je dle příkazní smlouvy stanoven Ing. Václav Jiránek. Firma
žádá změnu zmocněné osoby příkazníka na Ing. Jaroslava Jeništu st..
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 47/2018 dne 16. března 2018, a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM souhlasí se změnou Technického dozoru investora na základě předložených referencí Ing. Jaroslava Jeništy st..
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 408- 17541/18,
(uložen úkol číslo 23462).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na Technický dozor investora na akci „Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“ mezi firmou INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01
Trutnov, IČO: 27472493 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/7, který mění zmocněné osoby příkazníka na Ing. Jaroslava Jeništu st. RM pověřuje
ST podpisem tohoto dodatku.
RM 408 Schvaluje.

STIS
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Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 408 - 5.11.2018

3.8 INGENIRING KRKONOŠE a.s. - Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 48/2018, BOZP
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/8 - Flash Příloha: RM 1 - 3/8 - Flash

Město obdrželo žádost od firmy INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov o změnu zmocněné
osoby příkazníka na Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") na akci „Vybudování
učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“. Zmocněnou osobou je dle příkazní
smlouvy stanovena Helga Poláková. Firma žádá změnu zmocněné osoby příkazníka na Ing. Jaroslava Jeništu ml.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 48/2018 dne 16. března 2018, a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM se změnou příkazníka souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 408- 17542/18,
(uložen úkol číslo 23463).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci „Vybudování
učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“ mezi firmou INGENIRING KRKONOŠE a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov, IČO: 27472493 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/8, který mění zmocněné osoby příkazníka na Ing. Jaroslava Jeništu
ml. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 ELEKTRO COMP spol. s.r.o. - Smlouva o podmínkách provedení překopu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/9 - Flash Příloha: RM 1 - 3/9 - Flash

Dne 17.10.2018 jsme obdrželi žádost firmy ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, o odpuštění nájmu za
provedení překopu pro stavbu „Uložení kabelového vedení NN do tělesa komunikace" s odůvodněním, že firma
ELEKTRO COMP vyšla městu vstříc a položí naše vedení VO a HDP chráničku. Dle ústní dohody nám za odpuštění
nájmu nebudou účtovány zemní práce. Nájemné za provedení překopu bylo vyčísleno na částku 32.400 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. 35/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s odpuštěním nájemného za provedení překopu pro stavbu „Uložení kabelového vedení NN do tělesa
komunikace, ne/schválit Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 35/2018 a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje odpustit nájemné firmě ELEKTRO COMP spol. s.r.o., jelikož žadatel vyšel městu vstříc a bude pro
město v dané oblasti ukládat vedení VO a chráničku HDP. Na základě dohody nebudou městu účtovány zemní práce,
které dle odhadu vycházejí na 120.000 Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 408- 17543/18,
(uložen úkol číslo 23464).
RM souhlasí s odpuštěním nájemného firmě ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, za provedení překopu pro stavbu
„Uložení kabelového vedení NN do tělesa komunikace". RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 35/2018
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/9, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 408 Schvaluje.
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3.10 N_SYS s.r.o. - uložení optického kabelu z ul. B. Němcové do ul. Nerudovy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/10 - Flash Příloha: RM 1 - 3/10 - Flash

ORM obdrželo žádost firmy N_SYS s.r.o. o uložení přípojky optického kabelu z ul. B. Němcové do ul. Nerudova. Dle
předloženého situačního výkresu se jedná o uložení optické sítě pod těleso komunikace, na pozemcích ve vlastnictví
města. ORM navrhuje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě, ve které je stanovena podmínka
provést pokládku sítě v rámci překládky vedení NN do tělesa komunikace, kterou pro ČEZ Distribuci provádí firma
ELEKTRO COMP spol. s.r.o.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě, a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě. Ve smlouvě je stanovena
podmínka provést pokládku sítě v rámci překládky vedení NN do tělesa komunikace, kterou pro ČEZ Distribuci
provádí v následujících týdnech firma ELEKTRO COMP spol. s.r.o.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 408- 17544/18,
(uložen úkol číslo 23465).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO:
25254405, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/10, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/11 - Flash Příloha: RM 1 - 3/11 - Flash

V rámci akce "Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují" bude řešeno i
veřejné osvětlení, jehož součástí je nasvětlení místa pro přecházení mezi zastávkami U Luštince a úprava nasvětlení
stávajícího přechodu pro chodce. Pro tato místa bude nově uloženo kabelové vedení do komunikace v majetku
Královéhradeckého kraje. Z tohoto důvodu je nyní překládána ke schválení Smlouva o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti, která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Správou
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice.
Tato smlouva je zpoplatněna částkou 1.694,00 Kč. Jedná se o vratnou kauci, kde bude 50 % vráceno na základě
výsledku protokolárního předání a převzetí stavbou dotčeného silničního pozemku od zhotovitele. Zbývajících 50 %
částky bude vráceno po uplynutí záruční lhůty uvedené ve smlouvě a odstranění případných závad na základě výzvy
investora.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Smlouva je zároveň podkladem pro stavební řízení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 408- 17545/18,
(uložen úkol číslo 23466).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi městem Nové Město nad
Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 408 Schvaluje.
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3.12 Zápis č. 1/2018 z Komise regenerační ze dne 29.10.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/12 - Flash Příloha: RM 1 - 3/12 - Flash

Dne 29.10.2018 proběhlo poslední jednání Komise regenerační ve složení platném pro volební období 2014 - 2018.
Nyní je RM překládán k projednání zápis z jednání.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis a případně stanovit úkoly na základě přijatých usnesení KREG, a to v dalších
samostatných bodech.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 408- 17546/18
RM bere na vědomí předložený zápis č. 1/2018 z Komise regenerační ze dne 29.10.2018 ve znění přílohy č. RM 1 - 3/12.
RM 408 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "ZŠ Krčín - konektivita"
Identifikace:
ORM připravuje vyhlášení veřejné zakázky "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín
Nové Město nad Metují – konektivita".
Vzhledem k tomu, že se předmět plnění týká informačních technologií, navrhuje ORM stanovit speciální komisi pro
otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Simona Vojnarová (náhradník Ing. Libor Pozděna), Alena Čečetková
(náhradník Pavel Horvat), Renata Konvalinová (náhradník Ing. Dagmar Kavanová), Mgr. Zdeněk Továrek (náhradník
Ing. Pavel Benirške), Mgr. Luboš Čepa (náhradník Mgr. Zbyněk Kašpar).
K rozhodnutí:
Schválit složení speciální komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 408- 17547/18
RM schvaluje speciální komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují – konektivita" ve složení: Ing. Simona Vojnarová (náhradník Ing.
Libor Pozděna), Alena Čečetková (náhradník Pavel Horvat), Renata Konvalinová (náhradník Ing. Dagmar Kavanová), Mgr.
Zdeněk Továrek (náhradník Ing. Pavel Benirške), Mgr. Luboš Čepa (náhradník Mgr. Zbyněk Kašpar).
RM 408 Schvaluje.
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3.14 Usnesení Komise regenerační č. 1/2018 ze dne 29.10.2018
Identifikace:
Komise regenerační projednávala na svém jednání podněty pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2019. Pro
zařazení do anketního dotazníku jsou navrhovány tyto podněty:
Obnova nátěrů oken čp. 1048 – soukromý vlastník
Obnova nátěrů oken čp. 1213 – soukromý vlastník
Obnova fasády čp. 1234 směrem do údolí – soukromý vlastník
Obnova části městského opevnění v ul. Na Zadomí západní část mezi 1234 a 1254 v délce cca 46 m. – vlastník město
Obnova části městského opevnění v ul. Na Zadomí jižní část – 4. etapa – vlastník město
Obnova fasády čp. 1226 do ulice Na Zadomí jižní – vlastník město
Obnova fasády a otvorových prvků čp. 1246 do ulice Na Zadomí – vlastník město
K tomuto bodu bylo komisí přijato usnesení KREG č. 1/2018 ve znění:
Komise regenerační souhlasí se zařazením akcí do anketního dotazníku pro Program regenerace v MPR a MPZ na
rok 2019 v tomto rozsahu:
Obnova nátěrů oken čp. 1048 – soukromý vlastník
Obnova nátěrů oken čp. 1213 – soukromý vlastník
Obnova fasády čp. 1234 směrem do údolí – soukromý vlastník
Obnova části městského opevnění v ul. Na Zadomí západní část mezi 1234 a 1254 v délce cca 46 m – vlastník město
Obnova části městského opevnění v ul. Na Zadomí jižní část – 4. etapa. Vlastník město
Obnova fasády čp. 1226 do ulice Na Zadomí – vlastník město
Obnova fasády a oken čp. 1246 do ulice Na Zadomí – vlastník město
Komise regenerační doporučuje RM a ZM zařazení obnovy těchto památkově chráněných objektů do rozpočtu města
na rok 2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zařazením navrhovaných akcí do Anketního dotazníku pro Program obnovy MPR a MPZ na rok 2018.
Doporučit ZM zařazení obnovy těchto památkově chráněných objektů do rozpočtu města na rok 2019.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radním byla podrobně vysvětlena pravidla čerpání peněz z těchto zdrojů a vysvětleny rozdíly mezi Programem
regenerace MPR a Programem obnovy.
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 408- 17548/18,
(uložen úkol číslo 23467).
RM souhlasí se zařazením navrhovaných akcí dle usnesení KREG 1/2018 (příloha č. RM 1 - 3/12) do Anketního dotazníku
pro Program obnovy MPR a MPZ na rok 2018. RM doporučuje ZM zařazení obnovy těchto památkově chráněných objektů do
rozpočtu města na rok 2019.
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3.15 Usnesení Komise regenerační č. 2/2018 ze dne 29.10.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/15 - Flash Příloha: RM 1 - 3/15 - Flash

Komise regenerační projednávala na svém jednání v bodě 2 Program obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují. V roce 2016 byly schváleny zásady pro rok 2017 a každoroční vyčlenění
300.000 Kč v rozpočtu města. Program běží již druhým rokem. Oproti podmínkám v roce 2017 byl na rok 2018
rozšířen seznam o dvorní objekty zadomí Husova náměstí – tím bylo splněno usnesení Komise regenerační č. KREG
4/2017. Přesto nebyla dosud v tomto Programu podána žádná žádost o příspěvek, který je ve výši 15 % z celkových
uznatelných nákladů do výše max. 100 tis. Kč. Na rok 2019 je opět navrhována do rozpočtu města částka ve výši 300
tis. Kč. Na prosincovém ZM bude předložen ke schválení program pro rok 2019 (výzva s konkrétním termínem
podávání žádostí dle kalendáře RM a ZM na rok 2019, zásady programu, formulář žádosti a další formuláře
programu). K tomuto bodu bylo komisí přijato usnesení KREG č. 1/2018 ve znění: USNESENÍ KREG č. 2/2018
Komise regenerační podporuje vypsání této podpory v objemu 300.000 Kč i pro rok 2019 s tím, že navrhuje zvýšit
příspěvek až na 30 %.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zařazením podpory v objemu 300.000 Kč navrhovaných akcí pro Program obnovy objektů historické či
architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují na rok 2019. Ne/souhlasit se zvýšením příspěvku až na 30 %.
Ne/doporučit ZM souhlasit se zvýšením příspěvku v programu až na 30 %.
Odůvodnění:
Zvýšením příspěvku až na 30 % se musí zároveň upravit Programu a jeho zásady. Příklady z jiných měst: město
Jablonec nad Nisou: alokace 1,5 mil. Kč, dotace 50 % ze způsobilých výdajů, max. 100 tis. Kč, vlastní podíl min. 50 %
z celkových způsobilých výdajů, příjem žádostí průběžný 05-10 měsíc, realizace v průběhu dvou let – docela
využívané, město Jilemnice: alokace 300 tis. Kč, dotace 5-75 tis. Kč, min. vlastní podíl 40 %, město Jindřichův
Hradec: 400 tis. Kč, max. výše dotace není stanovena a je limitována pouze částkou celkové alokace dotačního
programu, město Litomyšl: alokace 500 tis. Kč, max. výše dotace 50 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele 70 %.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 3/14.
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 408- 17549/18,
(uložen úkol číslo 23468).
RM souhlasí se zařazením podpory v objemu 300.000 Kč navrhovaných akcí pro Program obnovy objektů historické či
architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují na rok 2019. RM souhlasí se zvýšením příspěvku až na 30 %. RM
doporučuje ZM schválit zvýšení příspěvku v Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují na rok 2019 až na 30 %.
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3.16 Usnesení Komise regenerační č. 3/2018 ze dne 29.10.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/16 - Flash Příloha: RM 1 - 3/16 - Flash

Usnesení Komise Regenerační č. 1/2018 ze dne 29.10.2018
Komise regenerační projednávala na svém jednání v části Různé v bodě 3.1 problematiku vlivu dopravy na
památkově chráněné objekty v MPR. Komise byla seznámena s problematikou vlivu dopravy na památkově chráněné
objekty v městské památkové rezervaci. Proběhla rozsáhlá diskuze nad touto problematikou. MPR i její ochranné
pásmo je v současné době z důvodu uzavírky silnice Spy - Krčín dlouhodobě přetíženo dopravou, která způsobuje
značné škody zejména na kulturních památkách. Podloží, ani poškozování nemovitostí (domů, městského opevnění)
v této oblasti není nijak systematicky monitorováno. Vlastníkům nemovitostí vzniká vlivem dopravy na těchto
nemovitostech škoda, kde ze zákona vlastník komunikace nemá povinnost tuto škodu uhradit - zákon č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích - §27 odst. 4
„(4) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit vlastníkům sousedních
nemovitostí škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto
komunikací; není však povinen nahradit škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na
těchto pozemních komunikacích.“
Je třeba věnovat této problematice včasnou pozornost a přijmout, resp. u kompetentních osob neodbytně vyžadovat,
vhodná opatření dřív, než dojde k nenapravitelným škodám. Komise přijala následující usnesení:
USNESENÍ KREG č. 3/2018
Komise regenerační doporučuje vedení města věnovat maximální pozornost problémům v MPR, které jsou způsobeny
nadměrnou dopravou. Komise doporučuje neprodleně začít monitorovat podloží a stav dotčených nemovitostí, např.
alespoň dle předloženého Expertního posudku.
K rozhodnutí:
Projednat usnesení KREGEN.
Odůvodnění:
Usnesení č.: RM 405-17434/18 ve znění: „RM ukládá OMM jednat ve spolupráci s vedením města s KÚ KHK a ŘSD v
souladu se závěry Expertního posudku dynamického působení dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží v
Novém Městě nad Metují.“ Na základě tohoto usnesení byl odeslán dopis na ŘSD ČR k vyjádření se k posudku vč.
návrhu na jednání za účasti KÚ KHK, Dopravního inspektorátu PČR NÁCHOD, SPP.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi se radní zajímali především o budoucí zavedení rozsáhlejšího monitoringu na více místech v
uvedených ohrožených lokalitách. Bylo vysvětleno, že klíčové subjekty, které musí realizovat opatření je KHK a ŘSD.
Radní připomínali nezbytnost zásadního zapojení "památkářů" do tohoto procesu. ST uvedl, že budou probíhat
intenzivní jednání s ŘSD a KÚ KHK. Ze strany OMM a dále od Ing. Radky Škaldové (referentka památkové péče z
OVRR) zazněly aktuální informace, které se týkaly výstupů ze schůzky zástupců KÚ KHK, ŘSD a Policie ČR, kam
město nebylo pozváno. Návazně na to byla prezentována navrhovaná opatření. O nich bude vedení města ve
spolupráci s DI PČR a dalšími zainteresovanými subjekty intenzivně jednat. Radní se shodli v tom, že navrhovaná
dopravní omezení, zaměřená na další omezení průjezdnosti Husova náměstí, je možno spustit až po ukončení
uzavírky silnice Spy - Krčín.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 408- 17550/18
RM vzala na vědomí usnesení Komise regenerační ve znění: "Komise regenerační doporučuje vedení města věnovat
maximální pozornost problémům v MPR, které jsou způsobeny nadměrnou dopravou. Komise doporučuje neprodleně začít
monitorovat podloží a stav dotčených nemovitostí, např. alespoň dle předloženého Expertního posudku." RM konstatuje, že
se vedení města touto problematikou intenzivně zabývá, a že je v platnosti usnesení č. RM 405-17434/18: „RM ukládá OMM
jednat ve spolupráci s vedením města s KÚ KHK a ŘSD v souladu se závěry Expertního posudku dynamického působení
dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží v Novém Městě nad Metují.“
RM 408 Bere na vědomí.
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3.17 Smlouva o výpůjčce v rámci akce "Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/17 - Flash Příloha: RM 1 - 3/17 - Flash

V rámci akce "Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují" dojde k úpravám
chodníků v majetku města, které se nacházejí zároveň na pozemku p. p. č. 727/1 dle KN v k. ú. Krčín. Tento
pozemek je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje příspěvkové
organizace se sídlem se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice. Z tohoto důvodu je nutné pro
stavební řízení uzavřít smlouvu o výpůjčce. Tato smlouva není zpoplatněna.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o výpůjčce a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Smlouva je zároveň podkladem pro stavební řízení. Smlouva podrobně definuje podmínky pro realizaci akce, zvláště
na koordinaci stavby chodníků se stavbou připravované rekonstrukce silnice č. II/285. Dále smlouva ukládá mimo jiné
ukládá zpracování geometrického plánu dle skutečného provedení stavby a poté předložení žádosti o převod
pozemků.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 408- 17551/18,
(uložen úkol číslo 23469).
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce p. p. č. 727/1 v k. ú. Krčín mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, pro stavbu
„Stavební úpravy chodníků v ulici Nahořanská a Na Strážnici v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/17 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Úprava části komunikace v ul. Náchodská - u areálu Ammann
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/18 - Flash Příloha: RM 1 - 3/18 - Flash

Na jednání RM 405 v bodě 3/12 dne 24.09.2018 byla projednávána Oprava přístupové komunikace ke společnosti
Ammann Czech Republic a.s., jejíž součástí je i napojení na komunikaci v majetku města. Stav této části komunikace
není ve vyhovujícím stavu. Jedná se o úsek o ploše cca 150 m2, na který dále navazuje prostor autobusových
zastávek v tzv. slze. Prostor komunikace autobusových zastávek byl opraven v rámci stavebních úprav silnice v ulici
Náchodská. Po dokončení opravy komunikace k areálu Ammann by zůstalo propojení mezi komunikací a prostorem
zastávek neupravené. Na základě přijatého usnesení na jednání RM bylo jednáno s dodavatelem stavby „Oprava
komunikace k areálu Ammann“ firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02
Pardubice, Zelené Předměstí. Nabídková cena za provedení opravy činí 204.010,94 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedením Úprav části komunikace v ul. Náchodská - u areálu Ammann, p. p. č. 547/11 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Ne/schválit smlouvu o dílo a pověřit ST jejím podpisem. Ne/souhlasit s výjimkou ze Zásad města
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Ne/schválit RO ve výši 205 tis. Kč pro realizaci položky „Oprava
komunikace v části ul. Náchodská“ (§ 2212), navýšení bude pokryto přesunem z akce „Stavební úpravy ul. Na
Zadomí - jižní a západní - PD + realizace“ (§ 2212).
Odůvodnění:
V rámci opravy dojde k výměně obrubníků, odfrézování živičného krytu a položení nových živičných vrstev, odvoz a
likvidaci odpadů, terénní úpravy. OMM doporučuje provedení těchto prací zároveň při jedné uzavírce a dočasnému
přesunu autobusových zastávek, které zajišťuje dodavatelská firma. Pro tuto akci bude nutné schválit rozpočtové
opatření a výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že nebude
řešena kompletní skladba komunikace (podkladní vrstvy), tak je v tomto případě poskytována záruka ze strany
zhotovitelské firmy 24 měsíců.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bylo diskutováno o tom, že v souvislosti s úpravami zde, by měl být do této lokality instalován přístřešek na zastávku
autobusu. ST uvedl, že se o dané věci jedná s fy AMMANN Czech Republic a.s.
K čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 408- 17552/18,
(uložen úkol číslo 23470).
RM souhlasí s provedením Úprav části komunikace v ul. Náchodská - u areálu Ammann na p. p. č. 547/11 v k. ú. Nové Město
nad Metují, ul. Náchodská. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí, ve znění přílohy č. RM 1 - 3/18, za
nabídkovou cenu 204.010,94 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO ve výši 205 tis. Kč pro realizaci
akce „Úprava části komunikace v ul. Náchodská - u areálu Ammann“ (§ 2212), navýšení bude pokryto přesunem z akce
„Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace“ (§ 2212).
RM 408 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 408 - 5.11.2018

3.19 Oprava části komunikace v ul. Železova louka
Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/19 - Flash Příloha: RM 1 - 3/19 - Flash

Identifikace:

V rámci akce „Cykloregion V. Moravce“ v části „Stavební úpravy komunikace v ul. Železova louka byla řešena pouze
trasa komunikace v šíři 3 m. V tomto projektu není zahrnuta plocha při vjezdu do areálu Českého svazu rybářů na p.
p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, která je potřeba vyřešit - nový povrch a odvodnění. Dle vyjádření zástupce Českého svazu
rybářů odtéká veškerá voda z této plochy, která je v majetku města, do areálu k rybářům a způsobuje nemalé
komplikace. Dále zde byla narušena komunikace provedením kanalizace, kterou provedla společnost Vodovody a
kanalizace Náchod a.s.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením opravy části komunikace na p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín za nabídkovou cenu 209.483,87 Kč
vč. DPH.
Odůvodnění:
Návrh na provedení opravy této plochy bylo projednáno s dodavatelem stavby komunikace firmou STRABAG a.s., s
technickým dozorem investora a starostou města. Na projednanou úpravu byla zpracována cenová nabídka ve výši
209.483,87 Kč vč. DPH. Z toho částka ve výši 42.027,86 Kč je za opravu komunikace po provedení kanalizace a měla
by být nárokována po společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz ST vysvětlil, v čem spočívají vícepráce.
K čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 408- 17553/18,
(uložen úkol číslo 23471).
RM souhlasí s provedením opravy části komunikace na p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín za nabídkovou cenu 209.483,87 Kč vč.
DPH. RM ukládá OMM na příští jednání RM připravit smlouvu o dílo a navrhnout rozpočtové opatření. RM dále ukládá ST
jednat se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. o úhradě nákladů ve výši 42.027,86 Kč vč. DPH za opravu povrchu
po provedení kanalizace.
RM 408 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Smlouva o právu k provedení stavby (BOD BYL PŘESUNUT do RM 2)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/20 - Flash Příloha: RM 1 - 3/20 - Flash

V rámci stavebního řízení pro stavbu „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská“ je nutné uzavřít s
vlastníky pozemku p. p. č. 637/5 a 638/5 v k. ú. Krčín Smlouvu o právu k provedení stavby. Část uvedených pozemků
o celkové výměře cca 37 m2 se nachází pod stávajícím chodníkem, který bude v rámci této akce opraven. Z tohoto
důvodu je Smlouva o právu k provedení stavby předkládána na jednání RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Vzhledem k dalším požadavkům smluvních partnerů, požádal OMM o přesun bodu do další RM.
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Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 408 - 5.11.2018

3.21 Smlouva o právu k provedení stavby (BOD BYL PŘESUNUT do RM 2)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/21 - Flash Příloha: RM 1 - 3/21 - Flash

V rámci stavebního řízení pro stavbu „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská“ je nutné uzavřít s
vlastníky pozemku p. p. č. 639/6 v k. ú. Krčín Smlouvu o právu k provedení stavby. Část uvedených pozemků o
celkové výměře cca 10 m2 se nachází pod stávajícím chodníkem, který bude v rámci této akce opraven. Z tohoto
důvodu je Smlouva o právu k provedení stavby předkládána na jednání RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Vzhledem k dalším požadavkům smluvních partnerů, požádal OMM o přesun bodu do další RM.

3.22 Dopravní opatření k havarijnímu stavu na silnici I/14 - vjezd na Husovo náměstí od náměstí Republiky
Zdroj. dokum.: RM 1 - 3/22 Příloha: RM 1 - 3/22

Identifikace:

Záležitost aktuálně předložená přímo do jednání RM č. 1. Na OMM dne 06.11.2018 dorazila žádost od ŘSD ČR o
souhlas města s dopravním opatřením v ul. U Zázvorky a na Husově náměstí, které navrhují z důvodu snížení zátěže
projíždějícími vozidly, jedná se o nasměrování dopravy mimo trhlinu ve vozovce. Toto dopravní opatření spočívá v
osazení betonových svodidel tzv. Cityblok při vjezdu na Husovo náměstí z ul. U Zázvorky. Jedná se o opatření, které
má důrazně upozornit na zúžení průjezdného profilu silnice I/14, doplněné o směrovací desky Z4 a černožluté reflexní
prvky. V celé trase budou s ohledem na zimní údržbu s odstupem cca 10 m osazena červenobílá plastová svodidla
snižující průjezdný profil, doplněná reflexními odrazkami (alternativou plast. svodidel jsou směrovací desky Z4).
K rozhodnutí:
Uložit OMM připravit souhlasné vyjádření k podané žádosti ŘSD ČR na realizaci dopravního opatření na komunikaci
I/14 v ul. U Zázvorky a na Husově náměstí a dále pak na místní komunikaci v ul. Českých legií s podmínkou, že
realizace uvedeného dopravního opatření bude provedena až po spuštění provozu na silnící III/30821 Nové Město
nad Metují - Spy nebo po zajištění objízdných tras mimo Husovo náměstí pro tranzitní automobilovou dopravu.
Odůvodnění:
Výstupem z jednání mezi ŘSD, KÚ KHK a PČR ze dne 22.10.2018 je návrh krátkodobého opatření na severním
vjezdu na Husovo náměstí s cílem snížení zátěže projíždějících automobilů v uvedeném místě. Návrh opatření
spočívá v nasměrování dopravy mimo trhlinu ve vozovce a zúžení profilu silnice na minimální šířku 3 m. Současně
bude nutné řízení dopravy pomocí provizorní světelné signalizace.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz jednání k bodu 3/16.
K čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 408- 17554/18,
(uložen úkol číslo 23472).
RM ukládá OMM připravit souhlasné vyjádření k podané žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR na realizaci dopravního
opatření na silnici I/14 v ul. U Zázvorky a na Husově náměstí a dále pak na místní komunikaci v ul. Českých legií s
podmínkou, že realizace uvedeného dopravního opatření viz příloha č. RM 1 - 3/22 bude provedena až po spuštění provozu
na silnici III/30821 Nové Město nad Metují - Spy nebo po zajištění objízdných tras mimo Husovo náměstí pro tranzitní
automobilovou dopravu.
RM 408 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 408 - 5.11.2018

Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Zveřejnění záměru pronájmu - neplatnost původní smlouvy
Identifikace:

(Int.: OSN/733) Zdroj. dokum.: RM 1 - 4/1 - Flash Příloha: RM 1 - 4/1 - Flash

V rámci kontroly smluv uzavíraných ze strany města s různými subjekty prováděné interním auditorem bylo zjištěno,
že Smlouva o nájmu nebytových prostor v č. p. 14, ul. Komenského, uzavřená mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 a p. Vlastimilem Bílkem, IČO: 66939321, nebyla zveřejněna v registru smluv. Dle výkladu zákona je
tudíž neplatná. Po konzultaci s PRAV bylo rozhodnuto, že bude nutné sepsat smlouvu novou a v této nové smlouvě
bude nutné vypořádat závazky obou smluvních stran plynoucích z předchozího neplatného smluvního vztahu
(neplatnost smlouvy = užívání nebytových prostor bez právního důvodu). Před uzavřením nové nájemní smlouvy je
nutné znovu provést zveřejnění záměru pronájmu výše uvedených nebytových prostor, což schvaluje RM. Zveřejnění
záměru bude provedeno v duchu nápravy stávající neplatné nájemní smlouvy.
K rozhodnutí:
Zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor.
Odůvodnění:
Smlouva o nájmu nebytových prostor v č. p. 14, ul. Komenského, uzavřená mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 a p. Vlastimilem Bílkem, IČO: 66939321, nebyla zveřejněna v registru smluv. Postup konzultován s
PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 408- 17555/18,
(uložen úkol číslo 23473).
RM ukládá OSN znovu zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 29,5 m2 v objektu č. p. 14, ul.
Komenského, a to z důvodu chybného postupu při uzavření stávající nájemní smlouvy.
RM 408 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 72/2018
Identifikace:

(Int.: OSN/734) Zdroj. dokum.: RM 1 - 4/2 - Flash Příloha: RM 1 - 4/2 - Flash

Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 72/2018 (Výměna oken v bytovém domě č. p. 475-6), který řeší snížení
ceny díla z původních 547.038 Kč bez DPH na 529.239 Kč bez DPH. Rozdíl v ceně vznikl z důvodu ponechání
stávajících vnitřních parapetů (nebyla prováděna jejich demontáž, bylo provedeno pouze olištování připojovací spáry).
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek č. 1 k SOD 72/2018 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Rozdíl v ceně vznikl z důvodu ponechání stávajících vnitřních parapetů (nebyla prováděna jejich demontáž, bylo
provedeno pouze olištování připojovací spáry). Ponechání stávajících vnitřních parapetů bylo požadováno převážnou
většinou nájemníků.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 408- 17556/18,
(uložen úkol číslo 23474).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 72/2018 (Výměna oken v bytovém domě č. p. 475-6), ve znění přílohy č. RM
1 - 4/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
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Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 408 - 5.11.2018

Školství, kultura a sport

15:40

OŠKS

5.1 Darovací smlouva - "Dětský silvestr aneb Silvestrovské rodinné odpoledne"
Identifikace:

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

Společnost Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28771044,
daruje městu Nové Město nad Metují finanční dar ve výši 4 tis. Kč, který bude využit na zajištění akce „Dětský silvestr
aneb Silvestrovské rodinné odpoledne“, konané dne 31.12.2018 od 15:00 hodin na Husově náměstí v Novém Městě
nad Metují. RM je předložena darovací smlouva ke schválení - viz příloha č. RM 1 - 5/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit darovací smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Darovací smlouva byla konzultována s PRAV viz příloha č. RM 1 - 5/1.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 408- 17557/18,
(uložen úkol číslo 23475).
RM schvaluje darovací smlouvu mezi společností Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem Sadová 1539, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 28771044 (dále jen "dárce") a městem Nové Město nad Metují (dále jen "obdarovaný"), kterou dárce
daruje obdarovanému finanční dar ve výši 4 tis. Kč na zajištění akce "Dětský silvestr aneb Silvestrovské rodinné odpoledne",
konané dne 31.12.2018 od 15:00 hodin na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 1 - 5/1, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 408 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 408 - 5.11.2018

Finance

15:45

OF

6.1 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2018
Zdroj. dokum.: RM 1 - 6/1 - Flash Příloha: RM 1 - 6/1 - Flash

Identifikace:

Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2018 je třeba schválit Plán inventur roku 2018 a složení
hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a
dílčích inventarizačních komisí - jmenování.
K rozhodnutí:
Schválit podklady pro zajištění inventarizace majetku.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 408- 17558/18
RM schvaluje Plán inventur 2018 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a
odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí, ve znění přílohy č. RM 1 - 6/1.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 6/2 - Flash Příloha: RM 1 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 1 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, likvidaci a převod majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 408- 17559/18,
(uložen úkol číslo 23476).
RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města, MŠ Rašínova 600, ZŠ Školní 1000, Městské
knihovny Nové Město nad Metují, Technických služeb města Nové Město nad Metují a JSDH Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 1 - 6/2.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Seminář pro zastupitele k rozpočtu města na rok 2019
Identifikace:
Vedoucí OF informoval radní o termínu Semináře pro zastupitele k rozpočtu města na rok 2019. Seminář je
naplánován na středu dne 21.11.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (1. patro MěÚ).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Vedoucí OF dále informoval radní o tom, že dne 26.11.2018 bude mimořádně svolána RM ke schválení návrhu
rozpočtu města na rok 2019, aby mohl být v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desku města.
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 408- 17560/18,
(uložen úkol číslo 23477).
RM vzala na vědomí informace vedoucího OF k přípravě rozpočtu města na rok 2019 a ukládá OF svolat na středu dne
21.11.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (1. patro MěÚ), seminář pro zastupitele k přípravě rozpočtu města na rok
2019. RM zároveň souhlasí se svoláním mimořádného zasedání RM na pondělí dne 26.11.2018 od 17:00 hodin v kanceláři
ST, kde bude schvalován návrh rozpočtu na rok 2019, aby mohl být v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce.
RM 408 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 7

RM 408 - 5.11.2018

Různé

16:00

7.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2112018 ze dne 21.08.2018 - Analýza potřeb bezbariérového
malometrážního bydlení pro seniory v NMNM
Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/1 - Flash Příloha: RM 1 - 7/1 - Flash

Identifikace:

RM dne 30.07.2018 schválila uzavření smlouvy o dílo k realizování Analýzy potřeb bezbariérového malometrážního
bydlení pro seniory v NMNM. Projekt je financován z dotačního programu. Nyní je potřeba na doporučení pověřence
pro ochranu osobních údajů uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2112018 ze dne 21.08.2018 (GDPR) viz příloha
č. RM 1 - 7/1.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek ke SOD a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Na základě doporučení pověřence OSV předkládá dodatečně RM ke schválení a pověření ST k podpisu Dodatku ke
SOD. SOD byla RM schválena usnesením č. RM 401-17293/18 ze dne 30.07.2018.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 408- 17561/18,
(uložen úkol číslo 23478).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2112018 ze dne 21.08.2018 Analýzy potřeb bezbariérového malometrážního
bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a Centrum pro komunitní práci střední
Čechy (pobočný spolek Centra pro komunitní práci, z.s.), se sídlem: Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 71209735, ve znění
přílohy č. RM 1 - 7/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 408 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Veřejná zakázka - nákup osobního vozidla
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/2 - Flash Příloha: RM 1 - 7/2 - Flash

Nákup vozidla pro MP - stanovení částky do rozpočtu, dodání do dne 30.03.2019.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Z důvodu nevyřešených emisních povolenek motorů nebylo možné realizovat nákup vozidla v letošním roce, neboť
dodavatelé nemohou vozidla prodávat.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval radní o současném provizorním zajištění vozidla pro MP a o dalších krocích souvisejících s nákupem
vozidla nového, který byl pro letošní rok schválen v ZM.
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 408- 17562/18,
(uložen úkol číslo 23479).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na "Nákup osobního vozidla" pro potřeby
MP nabídku společnosti Auto - Branka Praha, se sídlem: Prosecká 817/82, 190 00 Praha 9, za nabídkovou cenu 452.643,80
Kč bez DPH, 21% DPH 95.055,20 Kč, tj. 547.699 Kč vč. DPH, a pověřuje ST podpisem Kupní smlouvy, ve znění přílohy č.
RM 1 - 7/2.
RM 408 Schvaluje.

STIS

Stránka 33 z 43

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 408 - 5.11.2018

7.3 Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup elektrické energie
Identifikace:
Jedná se o opakovanou zakázku pro město, PO, město Nová Paka a jeho PO a obce z ORP.
K rozhodnutí:
Jmenovat komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 408- 17563/18
RM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k zakázce Centrální nákup elektrické energie ve složení: p.
Petr Hable, Ing. Libor Hovorka, Bc. Petr Tyč, Ing. Zdeněk Sucharda, pí Renata Konvalinová a náhradníky: Ing. Jiří Kunte, Ing.
Dagmar Kavanová, p. Miroslav Trojan, pí Alena Čečetková, Ing. Libor Pozděna.
RM 408 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Jednací řád RM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/4 - Flash Příloha: RM 1 - 7/4 - Flash

Pro jednání nově ustavené RM je třeba na prvním zasedání RM v novém volebním období přijmout jednací řád RM viz příloha č. RM 1 - 7/4. Případné připomínky a doplnění je možno vznést přímo na jednání RM 1.
K rozhodnutí:
Schválit Jednací řád Rady města Nové Město nad Metují na volební období 2018 - 2022.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 408- 17564/18
RM schvaluje Jednací řád Rady města Nové Město nad Metují na volební období 2018 - 2022, a to ve znění přílohy č. RM 1 7/4.
RM 408 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.5 Organizační záležitosti pro nové volební období 2018 - 2022
Identifikace:
Je třeba projednat různé organizační záležitosti související s nově zvolenou RM, ZM a vedením města. Mj. jde o
záležitost ustavení a obsazení komisí RM a výborů ZM, dále zastoupení města v obchodních společnostech a v
různých organizacích, záležitosti týkající se pracovních skupin (v současnosti fakticky již žádná nepracuje) a
zastoupení města v radách škol. Rovněž je třeba vymezit okruh oddávajících - ze zákona je jím nyní pouze ST a MST.
Další oddávající pověřuje usnesením RM. Všem členům komisí a výborů jsou v současnosti odesílány děkovné
dopisy ST za práci v minulém volebním období. Po schválení "seznamu" komisí a výborů v RM č. 1, budou osloveni
lídři všech volebních stran k tomu, aby předložili své návrhy na obsazení komisí, výboru či případných pracovních
skupin. Návrhy a nominace pak budou zasílány na OSÚ ke sl. Hoffmannové, která je shromáždí a vytvoří seznamy
navržených do jednotlivých komisí, výborů a případných pracovních skupin. Je doporučeno, aby každá volební strana
(je jich 8) navrhla pouze jednoho svého zástupce do komise, výboru či pracovní skupiny. Při obsazování by měli
jednoznačně mít přednost navržení zastupitelé. Zástupci navrhujících stran by zároveň měli své nominace pečlivě
zvažovat, navržené osoby by měly být dodatečně časově flexibilní, tzn., aby byly schopny se pravidelně zúčastňovat
zasedání těch orgánů, do kterých budou zvoleny. Dále by navrhující měli mít na paměti i nezbytnou odbornou
způsobilost navrhovaných osob pro jednotlivé oblasti. Např. osoby navrhované k členství v Partnerském výboru by
měly vzhledem k zahraničním vztahům, na které je tato komise zaměřena, ovládat alespoň jeden světový jazyk
(němčina, angličtina).
Termín uzávěrky těchto nominací bude stanoven na den 23.11.2018, aby návrhy mohly být zpracovány pro jednání
RM č. 3, která se bude konat dne 03.12.2018.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 408- 17565/18,
(uložen úkol číslo 23480).
RM ukládá ST odeslat děkovné dopisy všem dosavadním členům komisí RM a výborů ZM. RM ukládá ST oslovit zástupce
volebních stran za účelem získání návrhů na obsazení těchto orgánů s uzávěrkou nominací ke dni 23.11.2018. RM ukládá
ST předložit do jednání RM 3 návrh na obsazení komisí RM, výborů ZM, případně i pracovních skupin a aktualizaci zástupců
města do rad škol.
RM 408 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Výbory ZM 2018 - 2022
Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/6 - Flash Příloha: RM 1 - 7/6 - Flash

Identifikace:

Na zasedání ZM 3 dne 03.12.2018 bude třeba schválit ustavení a obsazení výborů ZM. Tuto záležitost stanovuje
zákon o obcích - podrobnosti viz příloha č. RM 1 - 7/6. Navrženo je ustavit Finanční výbor a Kontrolní výbor a dále je
doporučeno ustavit 3 Osadní výbory, a to: Osadní výbor Krčín, Osadní výbor Spy a Osadní výbor Vrchoviny. Jejich
jmenovité obsazení bude projednáno v RM 3, nyní jde o samotné ustavení výborů, jmenovité obsazení pak definitivně
schválí ZM 2 na svém zasedání dne 13.12.2018.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit ustavení výborů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 408- 17566/18,
(uložen úkol číslo 23481).
RM doporučuje ZM schválit pro volební období 2018 - 2022 ustavení následujících výborů: Finanční výbor, Kontrolní výbor a
Osadní výbor Krčín, Osadní výbor Spy a Osadní výbor Vrchoviny.
RM 408 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.7 Komise RM 2018 - 2022
Identifikace:

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

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 122 vymezuje záležitost komisi RM: (1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní
a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. (2) Komise je též výkonným
orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c). (3) Předsedou komise podle
odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v
oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se
obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních
samosprávných celků. (4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. (5) Komise je ze své činnosti
odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. RM musí
rozhodnout o ustavení konkrétních komisí na volební období 2018 - 2022. Počet a složení komisí ve volebním období
2014 - 2018 viz příloha č. RM 1 - 7/7. Na základě zvláštních zákonů jsou ustaveny: Bezpečnostní rada města a
související Krizový štáb, Komise sociálně-právní ochrany dětí a Komise povodňová. Návrh na obsazení těchto
institucí není prováděn volebními stranami, je obsazován odbornými pracovníky a informace o aktuálním obsazení
bude RM předložena na vědomí. Dále je stejným způsobem navrženo obsazení Komise inventarizační a Komise
škodní.
Je navrženo ustavit: Komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k zakázkám malého rozsahu v
působnosti OMM (od volebních stran je třeba navrhnout pouze dva členy a dva náhradníky, protože zbývající tři místa
jsou dle platných Zásad pro zakázky ST nebo MST, oprávněná osoba a osoba se zvláštní způsobilostí - tj. pracovníci
MěÚ, při navrhování členů je třeba, aby zástupci volebních stran navrhovali takové členy, kteří mají vhled a časovou
flexibilitu), Komisi SPOZ (pozn.: Sbor pro občanské záležitosti - tj. zajišťování svateb, jubilantů apod.), Komisi bytovou
a Komisi sociálně rozmísťovací (na obě komise jsou delegovány pravomoci RM o schvalování přidělení městských
bytů respektive míst v Oáze), Komisi regenerační (podmínka pro realizaci Programu regenerace MPR), Komisi
"Partnerský výbor", Komisi sportovní (návrhy na rozdělování financí pro sport - návrh na obsazení této komise bude
zajištěn z OŠKS, které osloví zástupce sportovních klubů, ale bylo by vhodné, aby předsedou komise byl někdo z
okruhu radních či zastupitelů, který by nebyl zároveň zástupcem některého z klubů), Komisi kulturní, Redakční radu
Novoměstského zpravodaje (není to sice komise, ale její členy jmenuje RM, je zde doporučeno jmenovat jen omezený
počet cca 5 osob, které budou opravdu na jednání redakční rady docházet).
Dále je předloženo k úvaze RM, zda znovu ustavit: Komisi cestovního ruchu (její existence je uvedena v Koncepci
rozvoje cestovního ruchu, kterou schválila RM), Komisi názvoslovnou (v posledním zápisu z jednání komise je
uvedeno, že by komise měla nadále pracovat, protože jsou oblasti, kterými je třeba se dále zabývat) a Komise pro
vyváženou dopravu (jde původně o komisi pro cyklistickou dopravu, převážná část členů komise byla z řad pracovníků
MěÚ, mj. proto, že členové nominovaní stranami na jednání fakticky nedocházeli), Komisi pro výstavbu a rozvoj (tato
K rozhodnutí:
Schválit ustavení konkrétních komisí RM pro volební období 2018 - 2022.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V obsáhlé debatě, která se týkala jednotlivých navrhovaných komisí, byly diskutovány důvody jejich ustavení,
představy o počtech jejich členů apod. K nominacím do většiny komisí budou vyzváni lídři volebních stran. Nebude se
to týkat pouze těchto komisí: Komise sociálně-právní ochrany dětí, Komise povodňové, Komise inventarizační,
Komise škodní a Komise sportovní.
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 408- 17567/18
RM schvaluje pro volební období 2018 - 2022 ustavení těchto komisí: Komise sociálně-právní ochrany dětí, Komise
povodňová, Komise inventarizační, Komise škodní, Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k
zakázkám malého rozsahu v působnosti OMM, Komise SPOZ, Komise bytová, Komise sociálně-rozmisťovací, Komise
regenerační, Komise "Partnerský výbor", Komise sportovní, Komise kulturní, Redakční rada Novoměstského zpravodaje,
Komise pro cestovní ruch, Komise názvoslovná, Komise dopravní a Komise pro výstavbu a rozvoj.
RM 408 Schvaluje.
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7.8 Zastoupení města v obchodních společnostech (BOD BYL PŘESUNUT do RM 2)
Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/8 - Flash Příloha: RM 1 - 7/8 - Flash

Identifikace:

Město Nové Město nad Metují má své podíly v obchodních společnostech a je zastoupeno v orgánech těchto
společností. Zároveň je určena vždy osoba, která město zastupuje na valných hromadách těchto společností a ta
musí mít zároveň stanoveného náhradníka. Na začátku nového volebního období je vhodné provést revizi tohoto
zastoupení, tzn. předjednat v RM a doporučit ZM osoby, které budou město zastupovat. Zájmem města je to, že má
zastoupení v představenstvu či dozorčí radě a obvykle tam bývá zastoupeno uvolněnými zastupiteli tj. ST a MST,
nebo radním či jiným zastupitelem. Přehled zastoupení viz příloha č. RM 1 - 7/8. Při případných změnách oproti
stávajícímu stavu, je třeba nejdříve vyzvat stávající zástupce v daných orgánech k odstoupení z nich. Pokud vyzvané
osoby neodstoupí, tak město předloží společnostem návrh na jejich odvolání.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM zastoupení města v orgánech obchodních společností, kde má město své podíly.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

ST vysvětlil důvody navrženého přesunu jednání RM k zastoupení města v obchodních společnostech.

7.9 Zastoupení města v různých uskupeních
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/9 - Flash Příloha: RM 1 - 7/9 - Flash

Pro volební období 2018 - 2022 je třeba aktuálně doporučit ZM nominaci zastoupení města v různých svazech a
dalších organizacích, kde je město členem. Jde o zastoupení v těchto institucích: 1/ Dobrovolný svazek obcí Region
Novoměstsko (zkratka: DSO RN); 2/ Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (zkratka: SHS ČMS); 3/ Svaz
měst a obcí ČR (zkratka: SMO ČR); 4/ Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis; 5/
Asociace měst pro cyklisty; 6/ Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů a 7/ Místní akční skupina Pohoda
venkova. Podrobnosti o dosavadním zastoupení viz příloha č. RM 1 - 7/9.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM zástupce města v dalších institucích, kde je město členem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

RM rozhodla, že doporučí ZM, aby město již nadále nebylo členem Asociace měst pro cyklisty. Po schválení v ZM
bude odeslána informace o vystoupení města z Asociace měst pro cyklisty.
K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 408- 17568/18,
(uložen úkol číslo 23482).
RM doporučuje ZM schválit pro volební období 2018 - 2022 delegaci zastoupení města v různých svazech a dalších
organizacích, kde je město členem, takto: 1/ Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko (zkratka: DSO RN) - zástupce: p.
Petr Hable, náhradník: Ing. Libor Hovorka; 2/ Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (zkratka: SHS ČMS) - zástupce:
Ing. Libor Hovorka, náhradník: p. Petr Hable; 3/ Svaz měst a obcí ČR (zkratka: SMO ČR) - zástupce: p. Petr Hable,
náhradník: Ing. Libor Hovorka; 4/ Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - zástupce: Ing. Libor
Hovorka, náhradník: p. Petr Hable; 5/ Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů - zástupce: David Rek, DiS.,
náhradník: p. Petr Hable; 6/ Místní akční skupina Pohoda venkova - zástupce: Ing. Libor Hovorka, náhradník: p. Petr Hable.
RM doporučuje ZM schválit ukončení členství města v Asociaci měst pro cyklisty.
RM 408 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.10 Určený zastupitel města pro územní plánování
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/10 - Flash Příloha: RM 1 - 7/10 - Flash

Pro volební období 2018 - 2022 je potřeba doporučit ZM určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem a
zpracovatelem územního plánu Nové Město nad Metují. Dle zvyklostí a zkušeností z předchozích období je
nejvhodnější uvolněný zastupitel, starosta nebo místostarosta. V minulém volebním období tuto funkci vykonával p.
Petr Hable.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM určeného zastupitele pro územní plánování.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 408- 17569/18,
(uložen úkol číslo 23483).
RM doporučuje ZM schválit pro volební období 2018 - 2022 p. Petra Hableho do funkce určeného zastupitele pro územní
plánování.
RM 408 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Pověření členů Zastupitelstva města Nové Město nad Metují k přijímání prohlášení snoubenců o
vstupu do manželství (BOD BYL PŘESUNUT do RM 2)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/11 - Flash Příloha: RM 1 - 7/11 - Flash

Je třeba vymezit okruh oddávajících - ze zákona je jím nyní pouze ST a MST. Další oddávající pověřuje usnesením
RM. Pokud bude některý z radních mít zájem o toto pověření, je to možné provést přímo na zasedání RM 1.
Samozřejmě, že za stejným účelem (v případě nezájmu radních) mohou být osloveni i ostatní zastupitelé. V minulém
volebním období bylo pověřeno kromě ST a MST dalších
K rozhodnutí:
Jmenovaní budou navrženi za členy komise SPOZ, pro oprávněnost přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do
manželství je nutné jmenovité pověření RM.
Odůvodnění:
V souladu s § 11a, odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení snoubenci projeví vůli,
že spolu vstupují do manželství prohlášením před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva
obce, která je matričním úřadem. Návazně podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rada obce
zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny
zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. ZM Nové Město nad Metují si tuto pravomoc
nevyhradilo.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
Z podrobnějšího projednání:
Dva členové RM se vyjádřili, že z časových i dalších důvodů nemají zájem o pověření k oddávání. Ostatní radní si to
rozmyslí do příštího jednání RM. S touto nabídkou budou osloveni i zastupitelé, je třeba ještě alespoň 2 - 4 další
zájemce. Z těchto důvodů byl bod přesunut do další RM 2.
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7.12 Doručování materiálů pro radní a zastupitele
Identifikace:
Doručování písemných materiálů - tj. pozvánek atd. pro radní bude pro RM 1 a RM 2 zajištěno (kromě zaslání emailem) i v písemné podobě (pouze text pozvánky, přílohy budou na flash disku). Po dokončení implementace
nového programu Konsiliář bude vše předáváno elektronicky (předpoklad od RM č. 3). To bude probíhat tak, že emailem obdrží radní či zastupitelé stručnou pozvánku na RM či ZM a prostřednictvím dálkového přístupu se přihlásí
přímo na webový portál, kde budou mít možnost se podrobně seznámit s body jednání a přílohami k nim. Je tam
vytvořen prostor i k psaní si poznámek k jednotlivým bodům. Prostřednictvím e-mailu bude k těmto postupům zaslán
jednoduchý návod. V případě, že budou nějaké nejasnosti, tak proběhne pro zájemce potřebné proškolení.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

7.13 Fotografování členů zastupitelstva města
Identifikace:
Je třeba vyfotit všechny zastupitele a zastupitelky na tablo zastupitelů do vstupních prostor radnice. Způsob focení, tj.
časy, kdy bude focení provedeno atd., bude ještě upřesněn, nyní jde jen o souhlas s pokračování zavedené tradice z
minulých dvou volebních období, protože na pořízení důstojného tabla s kvalitními fotografiemi bude třeba vynaložit
finanční prostředky.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 408- 17570/18,
(uložen úkol číslo 23484).
RM souhlasí s tím, aby bylo pro volební období 2018 - 2022 připraveno tablo fotografií všech zastupitelů a zastupitelek s
umístěním ve vstupním vestibulu radnice. RM ukládá OSÚ zajistit přípravu tabla a zaslat členům ZM informace o tom, kdy a
kde se odehraje focení a informace o doporučeném oblečení.
RM 408 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Prezentace aktuálních činností a řešené problematiky na jednotlivých odborech MěÚ
Identifikace:
Místostarosta města Nové Město nad Metují pan Ing. Libor Hovorka požádal TAJ o zařazení "kolečka" prezentace
vedoucích odborů s informacemi o aktuálních činnostech a řešené problematice na jednotlivých odborech MěÚ.
Prezentace by byly pravidelně zařazovány do programu RM od ledna 2019.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Hovorka místostarosta Město
K čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 408- 17571/18,
(uložen úkol číslo 23485).
RM ukládá TAJ zajistit do RM zařazení "kolečka" prezentace vedoucích odborů s informacemi o aktuálních činnostech a
řešené problematice na jednotlivých odborech MěÚ.
RM 408 Ukládá.
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7.15 Informace ST - hodnocení akce "Slavnostní večer ke státnímu svátku dne 28. října 2018"
Identifikace:
ST provede zhodnocení akce "Slavnostní večer ke státnímu svátku dne 28. října 2018".
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST informoval radní o průběhu oslav 100. let vzniku ČR v našem městě, které vyvrcholily dne 28. října 2018. Vyslovil
poděkování všem zainteresovaným - radní se k poděkování připojili - viz usnesení k tomuto bodu. V rámci připomínek
radních pak zaznělo doporučení na stanovení časového plánu programu na 28. října. Dále zaznělo upozornění, že
sice byla veřejnost informována o zapojení se města do akce "Zvon míru v Roveretu“, kdy bylo oznámeno, že na
počest padlých československých legionářů budou zvonit zvony na věžích městských kostelů a zvonic, ale na Husově
náměstí v děkanském kostele slibované zvonění neproběhlo.
K čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 408- 17572/18
RM vyslovuje poděkování všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav 100. let vzniku
Československa, které vyvrcholily dne 28. října 2018.
RM 408 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.16 Plán zimní údržby 2018 - 2019
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/16 - Flash Příloha: RM 1 - 7/16 - Flash

TS předkládají RM Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 - 2018 v Novém Městě nad Metují a
dokument na přechodné období, tj. Plán zimní údržby - část C - pro zimní období 2018 - 2019 platný po dobu uzavření
podjezdu v ulici Havlíčkova a tunelu v ulici Dobrušská v Novém Městě nad Metují. Po jeho schválení se stane
základním dokumentem pro provádění zimní údržby. Dále je nutné zajistit jeho zveřejnění na úřední desce města
Nové Město nad Metují a na internetových stránkách města Nové Město nad Metují. Plán zimní údržby: část A místní
komunikace, část B chodníky a část C platný po dobu uzavření podjezdu v ul. Havlíčkova a tunelu v ul. Dobrušská pro
zimní období 2018 - 2019 v Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 1 - 7/16.
Návrh Plánu zimní údržby pro období 2018 - 2019 je předkládán pouze s drobnými změnami v textu:
- část A - komunikace upravený text
Gen. Klapálka (část od ul. Nádražní k mostu u fy AMMANN Czech Republic, a.s.)
Spy
od silnice I/14 kolem čp. 40 k BUS zastávkám
- část B - chodníky - upraven text
Halínská, Spychodníky k BUS zastávkám
Žižkovo náměstíod čp. 9 po „ZŠ a MŠ Krčín“ od čp. 70 po čp. 65
- část C - nový dokument úprava Plánu zimní údržby na přechodné období.
K rozhodnutí:
Schválit Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro zimní období 2018 - 2019 v Novém Městě nad Metují
a dokument na přechodné období.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: návrh Plánu zimní údržby pro období 2018 - 2019 je pouze s malými změnami. Zkušenosti z předešlých
zimních období ukázaly, že navrhovaný stav vyhovuje potřebám města a je pro TS časově i ekonomicky proveditelný.
Tento návrh byl konzultován s předsedy OV Krčín, Spy a Vrchoviny.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 408- 17573/18,
(uložen úkol číslo 23486).
RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018 - 2019 v Novém Městě nad Metují (část A místní komunikace, část B - chodníky) a dokument na přechodné období, tj. Plán zimní údržby - část C - pro zimní období
2018 - 2019, platný po dobu uzavření podjezdu v ulici Havlíčkova a tunelu v ul. Dobrušská v Novém Městě nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 1 - 7/16. RM ukládá OSÚ zajistit zveřejnění Plánu zimní údržby na úřední desce města Nové Město nad
Metují a trvale, po dobu jeho platnosti, na internetových stránkách města Nové Město nad Metují.
RM 408 Schvaluje.
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7.17 Vyjádření ředitele Pobočkové sítě Východní Čechy, Česká pošta, s. p., ve věci Petice občanů Krčína
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/17 - Flash Příloha: RM 1 - 7/17 - Flash

RM je předloženo vyjádření ředitele Pobočkové sítě Východní Čechy, Česká pošta, s. p., ze dne 26.10.2018 k zaslání
kopie Petice občanů Krčína - viz příloha č. RM 1 - 7/17.
Je to reakce na postoupení petice, kterou na MěÚ 04.10.2018 zaslala paní Eva Barešová. Podání bylo nazváno jako
"Petice občanů Krčína - žádost o ponechání obslužného místa České pošty na stávající adrese v Krčíně". RM k tomu
přijala usnesení: "RM projednala předloženou "Petici občanů Krčína - žádost o ponechání obslužného místa České
pošty na stávající adrese", kterou podává paní Eva Barešová, Řadová 451, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
č. RM 406 - 7/3. RM ukládá OSÚ postoupit petici dle příslušnosti k vyjádření České poště, s.p.".
Petice byla postoupena, vyjádření ředitele Pobočkové sítě Východní Čechy, Česká pošta, s. p. bylo zasláno pouze
městu, proto je navrženo RM seznámit se s obsahem vyjádření a uložit jeho postoupení pí. Barešové.
Informace pro nové radní: O záležitostech týkajících se pobočky České pošty v Krčíně bylo ze strany České pošty s
městem jednáno v roce 2017. Informace byly projednány na dvou zasedáních rady města (dále jen "RM") a jednom
zasedání zastupitelstva (dále jen "ZM"). Proběhlo i několik schůzek zástupců České pošty a vedení města a o této
záležitosti jednal i Osadní výbor Krčín (dále jen "OV Krčín").
ZM přijalo 15. června 2017 toto usnesení: „ZM bere na vědomí informace RM týkající se realizace projektu Pošta
Partner a souhlasí s usnesením přijatým v dané věci, tj., že město Nové Město nad Metují nemá zájem vstoupit do
projektu Pošta Partner, tzn., být provozovatelem pobočky České pošty, s.p., v Krčíně a dále že v souladu se
stanoviskem OV Krčín a veřejnosti město trvá na zachování služeb pobočky na území Krčína. ZM souhlasí s
pověřením ST k případným jednáním při hledání vhodného partnera, a to v součinnosti s Českou poštou, s.p.“
Od té doby bylo město informováno o tom, že činnost pobočky České pošty v Krčíně bude zajišťována ve spolupráci s
prodejnou COOP v ulici Nahořanské. Zahájení provozu je plánováno od února 2019.
K rozhodnutí:
Projednat doručené vyjádření ředitele Pobočkové sítě Východní Čechy ve věci Petice občanů Krčína.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 17 USNESENÍ č. RM 408- 17574/18,
(uložen úkol číslo 23487).
RM projednala vyjádření ředitele Pobočkové sítě Východní Čechy, Česká pošta, s. p., ve věci Petice občanů Krčína a ukládá
OSÚ zaslat tento dopis na vědomí pí Evě Barešové, která petici na MěÚ zaslala.
RM 408 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.18 Pracovní skupiny ZM
Identifikace:
V minulém volebním období 2014 - 2018 byly ustaveny tyto pracovní skupiny ZM: Pracovní skupina Dům zdraví,
Pracovní skupina Novoměstská naučná stezka a Pracovní skupina pro rozvoj podnikání. Tyto skupiny již delší dobu
nepracovaly, úkoly jim zadané byly splněny a další nedostaly. Je proto navrženo doporučit ZM vzít na vědomí zrušení
těchto skupin a prozatím žádné pracovní skupiny nezakládat, tj. reagovat na skutečné potřeby, které v průběhu
volebního období nastanou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní podrobně diskutovali o tom, zda je v této chvíli třeba navrhnout ZM ustavení nějaké nové pracovní skupiny.
Nakonec se shodli, že půjde o skupinu Koupaliště. Dosavadní skupiny jsou navrženy ke zrušení.
K čl. 7. 18 USNESENÍ č. RM 408- 17575/18,
(uložen úkol číslo 23488).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí a rozhodnout o zrušení Pracovní skupiny Dům zdraví, Pracovní skupiny Novoměstská
naučná stezka a Pracovní skupiny pro rozvoj podnikání, ustavených v minulém volebním období 2014 - 2018.
RM doporučuje ZM schválit ustavení Pracovní skupiny Koupaliště.
RM 408 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.19 Kalendář jednání RM v roce 2019 - koncepční zasedání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/19 - Flash Příloha: RM 1 - 7/19 - Flash

Ve volebním období 2014 - 2018 byla v kalendáři zasedání RM vymezena některá zasedání jako koncepční. V
jednotlivých letech to byla 3. až 4. zasedání za rok. Na těchto zasedáních byl podrobně řešen jen omezený okruh
koncepčních témat. Nové RM je předkládán návrh těchto termínů pro konání koncepčních RM v roce 2019: 25.02.,
20.05., 26.08. a 18.11.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda i v roce 2019 budou některá zasedání RM obsahově určena jako koncepční a případně schválit
navržené termíny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 19 USNESENÍ č. RM 408- 17576/18
RM rozhodla o to, že v průběhu roku 2019 budou 4 zasedání RM koncepční, s omezeným množstvím témat a proběhnou v
těchto termínech: 25.02., 20.05., 26.08. a 18.11.2019.
RM 408 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.20 Rady škol - zastoupení města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 1 - 7/20 - Flash Příloha: RM 1 - 7/20 - Flash

V minulosti bylo v RM rozhodnuto, že město, jako zřizovatele škol, bude v radách škol zastupovat jeden pracovník
OŠKS, který je v trvalé součinnosti se školami a dále pak někdo z uvolněných zastupitelů, případně radních či
zastupitelů. Ideální stav by byl 1 zástupce z vedení města, 1 za OŠKS a 1 radní nebo zastupitel. Rodiče jsou v radách
zastoupeny na základě volby a pedagogové ze školy jsou voleni ve školách. V tomto smyslu bude třeba přistoupit k
případné aktualizaci obsazení. Dosavadní obsazení viz příloha č. RM 1 - 7/20.
K rozhodnutí:
Projednat a navrhnout aktualizaci zastoupení města jako zřizovatele v radách škol.
Odůvodnění:
V případě, že současné zastoupení RM vyhovuje, stačí ho jen potvrdit, v případě změn je třeba současné členy
odvolat a jmenovat nové.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Radní se prozatím shodli na obměně jednoho zastoupení města jako zřizovatele ve Školské radě na ZŠ Komenského.
K případným dalším změnám se radní vrátí podle případné potřeby v budoucnu.
K čl. 7. 20 USNESENÍ č. RM 408- 17577/18,
(uložen úkol číslo 23489).
RM vzala na vědomí informace o dosavadním zastoupení města jako zřizovatele v Radách základních škol. RM odvolává Ing.
Michala Besedu, MBA, ze Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, a děkuje
mu za odvedenou práci.
RM s účinností od 1. prosince 2018 jmenuje do Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod, p. Mgr. Josefa Hylského.
RM ukládá OŠKS zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST. RM zároveň děkuje za práci všem
dosavadním členům školských rad, kteří v nich působili jako jmenovaní zástupci zřizovatele.
RM 408 Jmenuje.
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7.21 Podnět Ing. Jana Němečka ke zlepšení stavu pořádku na stanovištích tříděných odpadů
Identifikace:
Ing. Němeček vystoupil s podnětem ke zlepšení stavu pořádku na stanovištích tříděných odpadů.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jan Němeček radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Němeček doporučil umístění cedulí na jednotlivá stanoviště, kde by bylo zdůrazněno, že je zde zákaz ukládání
jiných odpadů, než je vymezeno umístěnými kontejnery. V textu by mělo být i upozornění na možnost pokuty a odkaz
na možnost ukládání odpadů na sběrném dvoře. Ing. Maur doplnil informací o stanovištích, na kterých v poslední
době došlo ke zhoršení pořádku, jde zřejmě o skupinu lidí, kteří rabují v kontejnerech, rozházené odpady pak nechají
ležet okolo, i když jsou tam volné kontejnery apod. Doporučuje proto kromě umístění varovných cedulí i využití
fotopastí.

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

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

Ing. Libor Hovorka
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 408:

5.11.2018 19:20:00

Příští porada bude: RM 409, 19.11.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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

STIS

Stránka 43 z 43

Tisk: 9.11.2018

