Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 381
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 381 (ve volebním období 75. zasedání) ze dne: 9.10.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 381 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat
Hosté:
1
2
3
4

Mgr. Václav Kupka
Marcela Součková
Ivana Čápová
Miroslav Kosek

5

Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
starosta (Město)
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)

vedoucí OŠKS
vedoucí ŠJ při ZŠ Malecí
vedoucí školní restaurace Scolarest
jednatel společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.
ARCH

Příchod Přerušení Odchod
13:00
16:21
13:00
16:21
13:00
16:21
13:17
16:21
13:00
16:21
13:00
16:21
13:00
16:21
13:35
16:21
13:00
16:21
14:16
16:08
14:16
14:30
14:32
15:22
15:26
16:07

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

13:03
13:03
13:03
13:49

13:46
13:30
13:30
14:15

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

14:49

15:22

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 381 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 381
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 381 (ve volebním období 75. zasedání) ze dne: 9.10.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 381 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
Hosté:
1
2
3
4

Mgr. Václav Kupka
Marcela Součková
Ivana Čápová
Miroslav Kosek

5

Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
starosta (Město)
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí OŠKS
vedoucí ŠJ při ZŠ Malecí
vedoucí školní restaurace Scolarest
jednatel společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.
ARCH

Příchod Přerušení Odchod
13:00
16:21
13:00
16:21
13:00
16:21
13:17
16:21
13:00
16:21
13:00
16:21
13:00
16:21
13:35
16:21
13:00
16:21

Účast
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná

13:03
13:03
13:03
13:49

13:46
13:30
13:30
14:15

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

14:49

15:22

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 381 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 380) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 380 ze dne 25.9.2017 :

Ing. Martin Prouza
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 381
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

Garant :

4.12.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k
zastavění a pozemku p. p. č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Byla provedena kontrola kamerou u stávající kanalizace vedené přes soukromý pozemek z
areálu kasáren do ul. TGM. Zjištěný stav předán projektantům ke zpracování jejich technického
návrhu. Po předložení je ještě plánována konzultace na MŽP ohledně jejich požadavku na
zpracování posudku EIA.

Závěr: schválen nový termín: 4.12.2017 z důvodu: Projektanti zpracovávají návrh řešení s ohledem na
výsledky kamerové prohlídky u stávající kanalizace na soukromém pozemku.

RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

Garant :

6.11.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
3.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
Tabulky jsou objednány a budou vyrobeny. Osazení bude provedeno do konce měsíce října.

Závěr: schválen nový termín: 6.11.2017 z důvodu: Probíhá výroba a osazení orientačních tabulek.
RM 363- 15568/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 878/11

21 983 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

9.10.2017

Int: OSN/525

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/4 Protokol z provedené
technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 878/11 a
ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
Provedena drobná údržba a kontrola. Vypouštěcí šoupě v šachtě je nefunkční, navrhuji zařadit
do plánu investičních akcí jeho výměnu a s tím spojené vyčištění dna rybníku od bahna a
nánosů. Bezpečnostní přepad je v pořádku.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 363- 15569/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 876/32

21 984 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

9.10.2017

Int: OSN/526

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/5 Protokol z provedené
technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 876/32 a
ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
Provedena drobná údržba a kontrola.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 363- 15570/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 875/14

21 985 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

9.10.2017

Int: OSN/527

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/6 Protokol z provedené
technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 875/14 a
ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
Provedena drobná údržba a kontrola. Vypouštěcí šoupě v šachtě je nefunkční navrhuji zařadit do
plánu investičních akcí jeho výměnu a s tím spojené vyčištění dna rybníku od bahna a nánosů.
Bezpečnostní přepad je v pořádku.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16094/17

Věc : Kácení dřevin rostoucí mimo les

22 390 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

TS Technické služby,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

29.9.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 3 ks kulového javoru na pozemku města p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové
Město nad Metují v ul. Komenského. RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku
města p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu MSSS Oáza. RM souhlasí s
pokácením 1 ks ořešáku královského na pozemku města p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 375- 16180/17

Věc : Žádost o zábor veřejného prostranství - Svatováclavské odpoledne 2017

22 459 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

27.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: PozL
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání akce "Svatováclavského
odpoledne 2017" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ včetně plochy kolem
Mariánského sloupu, a to ode dne 27.09.2017 18:00 do dne 28.09.2017 od 19:00 hodin v
obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016. RM ukládá TS zajistit případnou
výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním
odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením
krytého pódia v majetku města a zapůjčením koberce pro taneční vystoupení. Za zajištění
součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Jednota OREL Nové
Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 376- 16187/17

Věc : Žádost pí E. R. o skácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku

22 465 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

TS Technické služby,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

9.10.2017

Garant :

ST

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

RM nesouhlasí s kácením 1 ks lípy srdčité na pozemku p. p. č. 878/1 (u č. p. 3) v k. ú. Vrchoviny.
RM ukládá TS zajistit ještě v roce 2017 odstranění případných suchých větví v koruně, provedení
redukčního řezu a kontroly bezpečnostní vazby.
Splněno - provedena kontrola bezpečnostních vazeb, odstranění suchých větví z koruny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Zadání zpracování žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace parku veřejné zeleně Park Březinky, Nové Město nad Metují“
Termín : 9.10.2017
Garant :
22 468 Vznik úkolu: 31.7.2017
ST

RM 376- 16190/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s objednávkou na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové Město nad Metují“
firmě Centrum evropského projektování a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČO:
27529576, a to z důvodu nových skutečností a nevhodnosti vypsaného dotačního titulu (výzva č.
60 OPŽP se zaměřením na biodiverzitu) pro daný záměr. RM ukládá OMM hledat jiný vhodnější
dotační titul na revitalizaci Parku Březinky.
Poptaná firma byla informována o rozhodnutí RM. Hledá se jiný vhodnější dotační titul. Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16202/17

Věc : Chodník ul. Kaštánky - TGM - Smlouva o souhlasu s umístěním stavby

22 478 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

28.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 - Nusle, ve znění přílohy č. RM 376 - 3/15. RM pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16227/17

Věc : Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání - Klosova ulice

22 494 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM ukládá OMM před uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2204 o výměře 1
m2, druh pozemku ostatní plocha a části p. p. č. 2241 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní
plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsané na LV 10001 u
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se
zájemcem pí A. K., za účelem vybudování a užívání 1 parkovacího místa dle projektové
dokumentace a na základě pravomocného stavebního povolení, dle podmínek uvedených v
záměru města zveřejněném dle usnesení č. RM 375-16144/17, na dobu určitou 20 let, ve znění
přílohy č. RM 377 - 2/1, prověřit možnost umístění dalších parkovacích míst v lokalitě. Tento
návrh řešení pak předložit RM k posouzení.
Předkládáme do RM 381.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 377- 16229/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene pro VO v ul. Kasárenská s KHK

22 496 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na částech
povinných pozemků p. p. č. 653/1 a p. p. č. 659/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, vymezených
GP č. 2095-263/2016 v majetku Královéhradeckého kraje na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu ve výši 38.236 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 377 - 2/4, a pověřuje ST jejím
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16243/17

Věc : Rozpočtové opatření - § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

22 509 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

30.9.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje navýšení rozpočtu § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů v položce Pilotní
projekt chytrý svoz odpadů o částku 75 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci prostředků § 3722
z ostatních výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16244/17

Věc : Rozpočtové opatření - § 6399 - finanční operace

22 510 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

30.9.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH o částku 150
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem částky z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z
položky nákup pozemků.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16272/17

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu Rychta objekt Škoda

22 536 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
č. IV-12-2015812 Nové Město nad Metují, knn p. č. 646/1 pro objekt Skoda, ve znění přílohy č.
RM 379 - 2/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 379- 16277/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu - Terminál Rychta

22 541 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu Terminál Rychta na p. p. č. 2069/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa
Hradec králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/2, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16281/17

Věc : Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 172/2017 ze dne 05.06.2017 na akci „MSSS Oáza
výměna krytiny a střešních oken“

22 544 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 172/2017 ze dne 05.06.2017 na kompletní
dodávku stavby „MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou TESMEN společnost s r.o., se sídlem Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, ve
znění přílohy č. RM 379 - 3/6, a pověřuje ST jeho podpisem.
Dodatek je ze strany města podepsán, je na podpisu u dodavatele.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: Dodavatel přinese podepsaný dodatek na příští
kontrolní den 11.10.2017
RM 379- 16282/17

Věc : Oprava přístupové komunikace k domu č. p. 41 v ul. T. G. Masaryka

22 545 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s provedením opravy přístupové komunikace (chodníku) k domu č. p. 41 v ul. T. G.
Masaryka na pozemku p. p. č. 368/9 v k. ú. Nové Město nad Metují, dle předložené žádosti
Společenství vlastníků jednotek T. G. Masaryka 41, T. G. Masaryka 41, 549 01 Nové Město nad
Metují, a s poskytnutím materiálu 7,5 m2 zámkové dlažby KLASIKO 100/200 mm a 15 KS,
zahradních obrub dl. 1m) TS dle předložené žádosti. RM souhlasí s vyjádřením ve znění přílohy
č. RM 379 - 3/7.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16283/17

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného EZ k DS - připojení kamerového
bodu - v ul. Nádražní

22 546 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v místě: Nádražní 241, k. ú. Nové Město
nad Metují, st. p. č. 551, Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a
provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 12.10.2017

RM 379- 16284/17

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro VO a MR v ul. Na
Hradčanech

22 547 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město
nad Metují a Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské
Předměstí, pro uložení kabelů VO, MR a chráničky pro datové kabely v konstrukci mostu nad
pozemkem p. p. č. 2165/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/9, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva ze strany města podepsána, zaslána k podpisu na Povodí Labe s.p.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: Podepsaná smlouva se z Povodí Labe doposud
nevrátila.
RM 379- 16292/17

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení - v
souvislosti s akcí Terminál Rychta

22 554 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/17, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16293/17

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě - pro akci Terminál Rychta

22 555 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/18. RM
schvaluje rozpočtové opatření - přesun 16 tis. Kč z § 3633 (org.1720) Technická infrastruktura v
proluce mezi ul. Nerudova a T. G. Masaryka - PD na § 2221 (org. 1707) Autobusový terminál
Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16294/17

Věc : Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2016 - PD - rekonstrukce Kina 70
(rozšíření předmětu díla) (Přesun z RM 378 - 5/10)

22 556 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2016 na akci "PD - rekonstrukce
KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou IRBOS s.r.o., Čestice, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/19, jehož předmětem je
rozšíření předmětu díla. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 151 tis. Kč z § 2219 (org.
1755) cyklostezka v ul. Chlístovská, v ul. Železova louka a podél lesa u Obory na § 3313 (org.
1712) Multifunkční objekt Kina 70 - PD. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 12.10.2017

RM 379- 16295/17

Věc : Objednávka zpracování PD na výměnu 3D systému, výměnu stávajícího plátna a
nové scénické osvětlení v Kině 70 (Přesun z RM 378 - 5/11)

22 557 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

Garant :

9.10.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje zadání PD na výměnu 3D systému, výměnu stávajícího plátna a nové scénické
osvětlení v Kině 70 firmě AV MEDIA, a.s., Pražská 63, Praha 10, za nabídkovou cenu 42.350 Kč
vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 43 tis. Kč z § 2219 (org. 1755) cyklostezka
v ul. Chlístovská, v ul. Železova louka a podél lesa u Obory na § 3313 (org. 1712) Multifunkční
objekt Kina 70 - PD.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16296/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu přeložky STL plynovodu na p. p. č. 2034/6 a
2034/24, k. ú. Nové Město nad Metují

22 558 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

Garant :

9.10.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu přeložky STL plynovodu na p. p. č. 2034/6 a
2034/24 mezi městem Nové Město nad Metují a ATELIER DĚDEK s.r.o., IČO: 27501850,
Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/21, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16297/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu „Výměna trafostanice TS NA_0485“

22 559 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „výměna trafostanice TS NA_0485“ mezi městem
Nové Město nad Metují a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/22, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16298/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu - chodníky v ul. Johnova a T. G. Masaryka

22 560 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

20.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu pro realizaci akcí „Stavební úpravy chodníků v
ulici Johnova, Nové Město nad Metují“, „Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka, úsek od
BD č. p. 312 po ul. Družstevní, Nové Město nad Metují“ a „Stavební úpravy chodníku v ul. T. G.
Masaryka, úsek od ul. Malecí, Nové Město nad Metují“ na p. p. č. 617/5, 2069/3 a 2069/4 v k. ú.
Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Správa Hradec králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 379 3/23. RM pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o nový termín plnění.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Smlouva je podepsána ST a byla odeslána k
podpisu na Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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Tisk: 12.10.2017

RM 379- 16300/17

Věc : VŘ - "Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace" - zadání veřejné zakázky 2.
uchazeči v pořadí

22 562 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

Garant :

9.10.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM zadává dílčí část č. 3 „Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova“ firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, která se umístila na 2. místě s nabídkovou cenou
2.040.765,43 Kč vč. DPH, z důvodu odstoupení od této veřejné zakázky uchazeče na 1. místě.
RM schvaluje RO - navýšení § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova o 255 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem 255 tis. Kč z § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského.
RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 379 3/25, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM zadává dílčí část č. 4 „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici“ firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, která se umístila na 2. místě s nabídkovou cenou
2.420.947,43 Kč vč. DPH, z důvodu odstoupení od této veřejné zakázky uchazeče na 1. místě.
RM schvaluje RO - navýšení § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici o 400 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem 400 tis. Kč z § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského.
RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 379 3/25, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16301/17

Věc : Souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 2069/15 ke zřízení sjezdu, k. ú. Nové Město nad
Metují

22 563 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

Garant :

9.10.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 2069/15, k. ú. Nové Město nad Metují. RM
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a manželi
panem Dipl. Kfm. K. N. a paní T. N., ve znění přílohy č. RM 379 - 3/26, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16308/17

Věc : Vyrovnání nákladů za vybavení bytu

22 569 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

9.10.2017

Int: OSN/615

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s vyrovnáním nákladů za modernizaci kuchyňské linky (vč. vybavení spotřebiči) a
spížní skříně v bytové jednotce č. 15, v objektu č. p. 47, ul. T. G. Masaryka mezi nájemcem pí I.
J. dle znaleckého posudku č. 3886/1, vypracovaného Ing. Jiřím Prouzou, Vojanova 159, 547 01
Náchod, ve výši 20.800 Kč. RM ukládá OSN provést platbu v předmětné výši.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 12.10.2017

RM 379- 16313/17

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

22 572 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

Garant :

9.10.2017

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s uzavřením Sta schodů a s využitím pozemků v okolí Sta schodů na dobu závodu
"Běh do 100 schodů", který pořádá Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s., ve čtvrtek
05.10.2017 od 15:00 do 18:00 hodin. RM souhlasí se zapůjčením 2 ks odpadkových košů na tuto
akci. Za zajištění veškeré součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní
pořadatel, tj. Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16326/17

Věc : Smlouvu o poskytování služby sledování - insolvence

22 578 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

Garant :

30.9.2017

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o poskytování služby sledování-insolvence mezi městem Nové Město
nad Metují a společností i4b s.r.o, se sídlem Varšavská 1028/11, 409 00 Ostrava - Hulváky, IČO:
27799735, ve znění přílohy č. RM 379 - 6/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16332/17

Věc : Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show

22 582 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

Garant :

3.10.2017

ST

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

RM souhlasí s konáním akce Monster Truck Show v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují ve dnech 03.10. a 04.10.2017, a to za podmínky, že si žadatel vše potřebné zajistí
svépomocí.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16333/17

Věc : Podnět Ing. Petra Neumanna ve věci akce Svatováclavské odpoledne

22 583 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
3.10.2017 Plnění:

27.9.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s příjezdem atrakcí na Husovo náměstí v rámci konání akce Svatováclavského
odpoledne v úterý dne 27.09.2017 v noci a odjet v neděli dne 01.10.2017.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 380- 16336/17

Věc : Souhlas se zřízením odpočinkového místa na stávající cyklotrase na pozemku města

22 586 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním odpočinkového místa na pozemku města u Beranova mostu na
pozemku p. p. č. 1929 o výměře 875 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Nové Město
nad Metují, na období ode dne 01.05.2018 do dne 31.12.2024 a pověřuje ST podpisem
Souhlasu majitele pozemku s užíváním nemovitosti ve znění přílohy č. RM 380 - 2/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16337/17

Věc : Výpůjčka pozemků pro údržbu u letiště

22 587 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou jako výpůjčku, za účelem údržby zeleně pro zajištění provozu letiště, pozemky o celkové
výměře 2230 m2 v k. ú. Krčín a Vrchoviny, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, ve znění přílohy č. RM 380 - 2/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Smlouva o právu provést stavbu na propojovací komunikaci mezi ul. Nerudova a
Bořetínská
Termín : 9.10.2017
Garant :
22 590 Vznik úkolu: 25.9.2017
ST

RM 380- 16342/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu propojovací komunikace ul. Nerudova a ul.
Bořetínská na pozemku p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě Rychta, která je
ve vlastnictví města, uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a p. F. S., zastoupeným
Ing. Lubomírem Dědkem, V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
380 - 3/2, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16346/17

Věc : Rozšíření MKDS - rozpočtové opatření

22 594 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 2 tis. Kč z položky VO v ul. Pod Strážnicí § 3631 org.
1745 na položku Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (ul. B. Němcové, u
Albertu a Penny) § 5311, org. 1596, navýšení o 2 tis. Kč.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 380- 16348/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu "Oprava havarijního stavu teplovodu"

22 595 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

Garant :

9.10.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na
stavbu „Oprava havarijního stavu teplovodu“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností
První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 380 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16349/17

Věc : Zápis ze 136. zasedání Bytové komise

22 596 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

Int: OSN/618

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 136. zasedání Bytové komise konané dne
13.09.2017 ve znění přílohy č. RM 380 - 4/1.
Splněno. OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 380- 16350/17

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne
31.08.2017

22 597 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

Int: OSN/619

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017
do dne 31.08.2017 ve znění přílohy č. RM 380 - 4/2.
Splněno. OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16351/17

Věc : Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

22 598 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

Int: OSN/620

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
3.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2017 ve znění
přílohy č. RM 380 - 4/3.
Splněno. OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 380- 16352/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201

22 599 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Int: OSN/621

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 750
Kč/m2/rok. Na předchozí zveřejnění reagoval jeden zájemce, bohužel po stanoveném termínu
podání nabídky (jeho zájem stále trvá).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 380- 16353/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 14

22 600 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

Int: OSN/622

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul.
Komenského, na st. p. č. 348 v celkovém rozsahu 29,5 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 450
Kč/m2/rok. Na předchozí zveřejnění nikdo nereagoval.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16355/17

Věc : Žádost o prodloužení termínu realizace - dodatek č. 1 k SOD 35/2017

22 602 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Int: OSN/624

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo č. 35/2017 do dne 20.09.2017. RM
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 35/2017 ve znění upravené přílohy č. 4/7 a pověřuje
ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16356/17

Věc : VŘ - "Oprava asfaltové komunikace a zámkové dlažby za MěU, Nové Město nad
Metují“

22 603 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Int: OSN/625

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava asfaltové
komunikace a zámkové dlažby za MěU, Nové Město nad Metují" firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 1.102 366 Kč
vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění
přílohy č. RM 380 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO - navýšení položky §
6409 Ostatní činnost - údržba (investice, revize …) objekty města přesunem 400 tis. Kč z § 3113
Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského. RM ukládá ST projednat s vedením České pošty, s. p.,
otázku možného spolufinancování akce a výsledek jednání znovu projednat v RM.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16357/17

Věc : Pronájem garáže v ul. Nerudova, u č. p. 142

22 604 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Int: OSN/626

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor garáže u objektu č. p. 142, ul. Nerudova zájemci
p. Radimu Machovi, Československé armády 888, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
11048875, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 502,50 Kč/m2/rok, tj. 8.040
Kč/rok a pověřuje ST podpisem nájemní smlouvy, ve znění přílohy č. RM 380 - 4/9. RM tímto
usnesením revokuje usnesení č. RM 376-16210/17 a č. RM 379-16310/17, a to z důvodu
chybného uvedení ceny nájmu v těchto usneseních.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 380- 16370/17

Věc : Pracovní skupina pro přípravu pravidel pro rozdělování dotací sportovním klubům podnět KSPORT

22 607 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

9.10.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.10.2017 Plnění:

RM projednala podnět KSPORT na jmenování "Pracovní skupiny pro přípravu pravidel pro
rozdělování dotací sportovním klubům". RM ukládá OŠKS připravit ve spolupráci se ST a
KSPORT ustavení této pracovní skupiny.
Splněno, ustavení pracovní skupiny je zařazeno jako samostatný bod v RM 381.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16374/17

Věc : Kupní smlouva (10/2017/MC) na nákup sekacího zařízení

22 609 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

TS Technické služby,
9.10.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

9.10.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Kupní smlouvu (10/2017/MC) na nákup sekacího zařízení k malotraktoru Antonio
Carraro RONDO mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PEKASS a.s. Pohoří 18, 518 01
Dobruška, za cenu 145.200 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 380 - 6/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Žádost o souhlas RM s využitím znaku obce v publikaci Cesta legionáře kolem
světa…
Termín : 3.10.2017
Garant :
22 610 Vznik úkolu: 25.9.2017

RM 380- 16375/17

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: Továrek
9.10.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s využitím znaku města Nové Město nad Metují v publikaci Cesta legionáře kolem
světa. RM ukládá OSÚ (OI) zajistit zaslání elektronického podoby loga města Nové Město nad
Metují žadateli paní PhDr. Z. K., ml. Tento souhlas RM platí pouze pro tuto konkrétní akci a
nikoliv pro jakékoliv další využití znaku města Nové Město nad Metují.
Splněno.

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

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 381 - 9.10.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 381 - 9.10.2017

Majetkoprávní úkony

14:00

OMP

2.1 Parkovací stání ve vnitrobloku domů v ul. Klosova a Sokolská
Zdroj. dokum.: RM 381 - 2/1 - Flash Příloha: RM 381 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Z důvodu problematického parkování požádali někteří vlastníci bytů SVJ Klosova 489-490 a Klosova 491, Sokolská
492, 493 o výpůjčku části pozemku p. p. č. 2240, druh pozemku ostatní plocha a části pozemku p. p. č. 2241, druh
pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedené na LV 10001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem vybudování parkovacích stání ve vnitrobloku BD. Přílohy č. RM 381 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání zpracování projektu a v případě schválení pak návazně na to schválit novou položku rozpočtu
„Parkovací stání ve vnitrobloku domů č. p. 491-493 a 489-490 v ul. Klosova a Sokolská“ a schválit RO - přesun cca 70
tis. Kč z § 3341 (org. 1749) Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská na tuto novou položku.na
tuto novou položku.
Odůvodnění:
Se studií parkování v této lokalitě, kterou zpracoval ARCH, byli obyvatelé domů seznámeni prostřednictvím SVJ. O
výpůjčku pozemku k vybudování parkovacích stání u domu č. p. 491-493 doposud požádali tři zájemci, dle SVJ mají
zájem další dva, jeden zájemce kontaktoval telefonicky vedoucího OMM, celkem je tedy šest zájemců, kteří si chtějí
vybudovat parkovací stání na vlastní náklady. U sousedního domu č. p. 489-490 požádalo o výpůjčku zájemců sedm
a z jednání SVJ vyplynula určitá doporučení pro úpravu studie. OMM doporučuje zpracovat projekt maximálního
možného počtu parkovacích míst ve vnitrobloku BD, následně pak záměr výpůjčky zveřejnit. Zpracování PD vč.
žádosti o stavební povolení bude probíhat do konce ledna 2018.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní dotazovali na předpokládaný počet parkovacích míst, která by zde mohla vzniknout, na jejich
rozmístění a dále na počty stávajících zájemců o jejich vybudování ve vlastní režii.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 381- 16378/17,
(uložen úkol číslo 22611).
RM schvaluje zpracování PD na umístění parkovacích stání ve vnitrobloku bytových domů č. p. 489-490 v ul. Klosova a č. p.
491-493 v ul. Klosova a Sokolská a schvaluje novou položku rozpočtu „Parkovací stání ve vnitrobloku domů č. p. 491-493 a
489-490 v ul. Klosova a Sokolská“ (§ 2219). RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 70 tis. Kč z § 3341 (org. 1749)
Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská na tuto novou položku.
RM 381 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Bezúplatný převod pozemků zastavěných cyklostezkou v k. ú. Vrchoviny od ČR - SŽDC s. o.
Zdroj. dokum.: RM 381 - 2/2 - Flash Příloha: RM 381 - 2/2 - Flash

Identifikace:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, po dlouhých jednáních o
prodeji 4 pozemků v k. ú. Vrchoviny zastavěných cyklostezkou dospěla k závěru, že pozemky městu převede
bezúplatně. Darování pozemků je třeba projednat v RM a ZM. Přílohy č. RM 381 - 2/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit s darem.
Odůvodnění:
Pro Závěrečné vyhodnocení akce „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská“ - ISPROFOND
5528510045 je nezbytné SFDI doložit, že město Nové Město nad Metují, jako příjemce dotace, vlastní výše uvedené
pozemky pod stavbou cyklostezky. Původně bylo od roku 2014 jednáno o odkoupení pozemků, které měly být dle
projektu zastavěny cyklostezkou. Dne 25.09.2017 SŽDC s. o. změnila názor a vyzvala město k podání žádosti o
bezúplatný převod zastavěných pozemků. Žádost byla podána dne 02.10.2017. O převodu pozemků na doporučení
Správní rady SŽDC s. o. rozhodne Vláda ČR.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 381- 16379/17,
(uložen úkol číslo 22612).
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (darování) pozemků p. p. č. 995/37 o výměře 32 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 995/38 o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 995/39 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a p. p.
č. 995/40 o výměře 23 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Vrchoviny, obec
Nové Město nad Metují z majetku ČR - SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedených KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 132 pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad Metují, které jsou zastavěné stavbou
cyklostezky v ulici Náchodská v Novém Městě nad Metují (za mostem směrem k Vrchovinám), vybudované z dotace ze SFDI.
RM 381 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 18 z 33

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

2.3 Smlouvy o uložení telekomunikačního vedení se společností CETIN a. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 2/3 - Flash Příloha: RM 381 - 2/3 - Flash

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo Olšanská 2681/6, 130 00 Praha - Žižkov, IČO: 04084063, (dále jen
"CETIN") žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu k provedení stavby na
pozemcích p. p. č. 368/9, 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaných na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, která bude spočívat ve zřízení,
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení (dále jen „Služebnost“). Služebnost zahrnuje též
právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti. Služebnost bude zaměřena geometrickým plánem po realizaci stavby „11010-054269, TM_BTA_Náchod_
H_54041_OK“ (dále jen „Stavba“) a zřízena na dobu neurčitou, za cenu 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2
pozemku zatíženého služebností. Předpokládaná délka trasy je přibližně 225 m. Za účelem současné realizace
stavby města "Pokládka optické sítě v trase ul. Nerudova - T. G. Masaryka" v rozsahu cca 128 m je třeba uzavřít také
Smlouvu o spolupráci při koordinaci realizace staveb společnosti Cetin a. s. a města. Přílohy č. RM 381 - 2/3.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o realizaci přiložení chráničky pro optickou síť do stavby žadatele.
Odůvodnění:
Odbory souhlasí. První žádost z CETIN(u) podali v listopadu 2015, ale nejprve bylo třeba vyprojektovat přeložku
plynovodu a dalších sítí ve veřejném prostoru mezi ulicí Nerudova a T. G. Masaryka. Protože CETIN bude ukládat
podzemní komunikační vedení pod veřejný prostor mezi oběma ulicemi a pod komunikací I/14 v ul. T. G. Masaryka
má město jedinečnou příležitost pro uložení chráničky pro optický kabel v části nebo v celé trase pro budoucí potřeby
města (kamerový systém apod.). Protože položka nebyla v rozpočtu města je třeba schválit RO.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 381- 16380/17,
(uložen úkol číslo 22613).
RM schvaluje uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a o právu k provedení stavby na pozemcích p. p. č.
368/9, 2034/6 a 2034/24 k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zapsaných u KÚ pro KHK, KP Náchod, která bude spočívat ve
zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení (dále jen „Služebnost“) ve znění přílohy č. RM
381 - 2/3 a Smlouvy o spolupráci při koordinaci realizace staveb společnosti Cetin a města. RM pověřuje ST podpisem všech
3 smluv. RM schvaluje novou položku rozpočtu 2017 „Pokládka optické sítě v trase Nerudova - TGM“ (§ 3633) a rozpočtové
opatření - přesun 60 tis. Kč z § 2219 (org.1755) Cyklostezka v ul. Chlístovská, v ul. Železova louka a podél lesa u Obory na
tuto novou položku.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
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Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 381 - 9.10.2017

Rozvoj

14:30

ORM

3.1 VŘ - Obnova střechy Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/1 - Flash Příloha: RM 381 - 3/1 - Flash

Dne 04.10.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Obnova střechy Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město
nad Metují". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 381 - 3/1.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit RO schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Na položce Místní památky zbývá 88 tis. Kč na tuto akci. Na realizaci Obnovy střechy Kaple Panny Marie ve Spech,
Nové Město nad Metují je schválena dotace z Mze ve výši 276.852 Kč. Realizace se však musí městem
předfinancovat, dotace nám bude poskytnuta na základě předložených faktur. Proto je třeba schválit rozpočtové
opatření, navýšení položky Místní památky o 337 tis. Kč. Součástí obnovy střechy je i repase dveří a oken, které
budou poptány samostatně. Potřebná výše nákladu je zahrnuta do částky navržené k rozpočtovému opatření.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 381- 16381/17,
(uložen úkol číslo 22614).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Obnova střechy Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují"
Danielovi Hubálkovi, Pod Výrovem 1050, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 374.463 Kč vč. DPH. RM
schvaluje rozpočtové opatření - přesun 337 tis. Kč z § 3113 (org. 1526) Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského na položku §
3326 (org. 1742) Místní památky (oprava střechy kapličky ve Spech). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a Danielovi Hubálkovi, Pod Výrovem 1050, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
381 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 381 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

3.2 VŘ - PD - odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště, vodních nádrží v místní části
Vrchoviny a v místní části Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/2 - Flash Příloha: RM 381 - 3/2 - Flash

Dne 04.10.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "PD - odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku
Hradiště, vodních nádrží v místní části Vrchoviny a v místní části Spy". Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 381 - 3/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
V rozpočtu 2017 byly ZM 121 schváleny 2 nové položky "Rybník Hradiště - PD" s částkou 85 tis. Kč a "Vodní nádrž
Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují" s částkou 90 tis. Kč. Schválená výše je dostatečná. Platby budou
provedeny až v roce 2018, na PD bude poskytnuta dotace z Mze, na Rybník Hradiště ve výši cca 90.000 Kč a na
Vodní nádrže Vrchoviny a Spy ve výši 167.000 Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 381- 16382/17,
(uložen úkol číslo 22615).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD - odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště, vodních
nádrží v místní části Vrchoviny a v místní části Spy" rozdělené na 3 dílčí části takto:
Pro dílčí část 1 „Rybník Hradiště“ firmě Ing. Václav Kurka, Příčná 1389, 535 01 Přelouč za nabídkovou cenu 129.470 Kč vč.
DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Václav Kurka, Příčná 1389, 535
01 Přelouč, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Vodní nádrž v místní části Vrchoviny“ firmě Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01
Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 136.730 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 381 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Vodní Nádrž v místní části Spy“ firmě Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké
Mýto za nabídkovou cenu 116.160 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/2, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 381 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 VŘ - Chodník v ul. TGM, úsek od křižovatky s ul. Družební po nemocnici - realizace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/3 - Flash Příloha: RM 381 - 3/3 - Flash

Dne 04.10.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Chodník v ul. TGM, úsek od křižovatky s ul. Družební po
nemocnici - realizace". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM
381 - 3/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit RO, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Na realizaci této akce bylo podáno 7 nabídek. V rozpočtu města je na tuto akci schváleno 250 tis. Kč. PD stála 42.350
vč. DPH, pro realizaci na položce schází 17.289 Kč, proto je třeba schválit rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se zajímali o délku chodníků a celkové m2 jejich plochy.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 381- 16383/17,
(uložen úkol číslo 22616).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Chodník v ul. TGM, úsek od křižovatky s ul. Družební po nemocnici - realizace"
firmě Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 224.939 Kč vč. DPH. RM
schvaluje rozpočtové opatření - přesun 18 tis. Kč z § 3341 (org. 1749) Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a
Nahořanská na položku § 2219 (org. 1750) Chodník v ul. T. G. Masaryka podél Lupusu. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, ve
znění přílohy č. RM 381 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 381 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.4 Rozšíření MKDS - Dodatek č. 1 k SOD č. 209/2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/4 - Flash Příloha: RM 381 - 3/4 - Flash

Při jednání na místě s dodavatelem rozšíření kamerového systému a vedením MSSS Oáza byla řešena změna
přívodu napájení pro kamerový bod v ul. T. G. Masaryka. Z důvodu záměru obnovit nefunkční osvětlení podél
přístupové komunikace mezi parkovištěm a vstupem do penzionu vést trasu napájení kamerového bodu v trase
stávajícího osvětlení. Záložní zdroj a elektrorozvaděč nebude umístěn do garáže, ale do elektrorozvodny v přízemí
MSSS Oáza. Nové umístění bylo odsouhlaseno s poskytovatelem dotace. Výše nákladů na realizaci se nemění, dojde
pouze k úpravě položek v dílčí části rozpočtu - přívod napájení kamerového bodu v ul. T. G. Masaryka. Na výše
uvedené změny je třeba uzavřít mezi městem Nové Město nad Metují a dodavatelem rozšíření MKDS firmou Jiří
Nešněra, se sídlem Manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, Dodatek č. 1 k SOD č. 209/2017, ve znění
přílohy č. RM 381 - 3/4.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 209/2017 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Změna polohy napájení nemění celkovou cenu dodávky rozšíření MKDS. Celkový přívod napájení je o cca 15 m delší,
navýšení délky bude hrazeno z prostředků MSSS Oáza. Do výkopu pro MKDS bude přiložen kabel osvětlení MSSS
Oáza a zároveň kabel pro přívod napájení kamerového bodu v délce cca 25 m. Výhodou řešení je provedení jednoho
výkopu v areálu parku a tím i zmenšení zásahu do zelených ploch. Zároveň nebude prováděn překop příjezdu na
dolní parkoviště. Poskytovatel dotace z důvodu změny pozemků, na kterých je rozšíření MKDS umístěno, podmiňuje
souhlas se změnou uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 381- 16384/17,
(uložen úkol číslo 22617).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 209/2017 k akci Rozšíření kamerového systému, a to mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Jiří Nešněra, Manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 381 3/4 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 381 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/5 - Flash Příloha: RM 381 - 3/5 - Flash

Město Nové Město nad Metují získalo dotaci na projekt s názvem „Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská a
Železova louka - DSP/DPS“ z programu Rozvoj a budování dálkových cyklotras a na ně navazujících cyklotras v
Královéhradeckém kraji (dále jen "KHK"). Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
v podrobnostech prováděcí dokumentace pro stavební úpravy ulice Chlístovské a Železova louka. OMM předkládá
RM ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové
investiční dotace ve výši max. 380 000 Kč z dotačního fondu KHK na financování výdajů vynaložených na realizaci
tohoto projektu. Procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu však nesmí přesáhnout 89,76
%. OMM již ukončilo veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace. Vítězným uchazečem se stala firma
PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek. Celková cena zakázky dle smlouvy o dílo je ve
výši 337.590 Kč vč. DPH, což je méně, než byly předpokládané výdaje projektu uvedené v žádosti o dotaci. Město
tedy získá dotaci ve výši 89,76 % z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 303.020 Kč. Nevyčerpanou dotaci
(76.980 Kč) je město povinno vrátit zpět KHK.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 381- 16385/17,
(uložen úkol číslo 22618).
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RRD05-0019 mezi městem
Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec, IČO: 70889546, na projekt s
názvem „Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská a Železova louka - DSP/DPS“, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/4, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 381 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

3.6 Žádost o vybudování parkovacího stání v ul. Husitská u č. p. 218, k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/6 - Flash Příloha: RM 381 - 3/6 - Flash

ORM předkládá žádost p. A. D. o vybudování parkovacího stání v ul. Husitská před č. p. 218. Žadatel navrhuje místo
pásu zeleně položit zatravňovací dlažbu, kterou by osel travním semenem. Stání by mělo sloužit pro občasné
parkování osobních automobilů (dále jen "OA") návštěv. Manželé D. mají na svém pozemku stávající garáž pro jeden
OA a v dubnu 2017 jim byla městem povolena na hranici pozemků města a žadatele stavba garáže pro dva OA.
K rozhodnutí:
1) Ne/souhlasit s vybudováním parkovacího stání v ul. Husitská u č. p. 218, k. ú. Krčín, 2) ne/souhlasit s parkováním
OA v zeleném pásu v ul. Husitská u č. p. 218, k. ú. Krčín po dobu nezbytně nutnou k výstavbě garáže na pozemku
žadatele.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění samostatné přílohy č. RM 381 - 3/6.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních o možnostech řešení, radní se nakonec shodli, že nelze začít dělat výjimky v tom, že někdo
bude mít od města povoleno odstavovat vozidlo do dosavadního zeleného pásu, a to i třeba na přechodnou dobu.
Pás bude třeba uvést do původního stavu, tzn., že bude zadán úkol TS, aby úpravu provedly.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 381- 16386/17,
(uložen úkol číslo 22619).
RM nesouhlasí s vybudováním parkovacího stání v ul. Husitská, na pozemku města u č. p. 218, k. ú. Krčín.
RM 381 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/7 - Flash Příloha: RM 381 - 3/7 - Flash

OV Krčín (zápis ze dne 24.05.2017) - navrhuje osazení tabule o regulaci řeky a zavlažování luk v souvislosti s nově
vybudovaném odpočinkovém místě u Daškova splavu. Předseda OV Krčín zaslal předběžné podklady pro grafické
znázornění informační tabule. Jeho představa je osadit tabuli o gravitačním závlahovém systému a regulaci řeky v
úseku od ul. Husitská až k Daškovu splavu na pozemek města. V případě rozhodnutí RM pro osazení tabule dojde
ještě k úpravě textace a obrázků (k zjednodušení) více viz příloha č. RM 381 - 3/7.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda umístit informační tabuli v úseku od ul. Husitská až k Daškovu splavu.
Odůvodnění:
OVRR: Podle stavebního zákona § 79 Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují informační a
reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací.
OMM: Cenové náklady na osazení rámu a informační tabule se pohybují kolem 6.000 Kč vč. DPH. Výrobu panelu s
rámem by zajistil OMM, TS by zajistily ukotvení rámu. Ve spolupráci s předsedou OV Krčín by bylo vybráno místo pro
umístění panelu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla delší diskuse radních o předpokládaném obsahu, grafické úpravě a celkové podobě informační tabule.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 381- 16387/17,
(uložen úkol číslo 22620).
RM souhlasí s osazením informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk v souvislosti s nově vybudovaném
odpočinkovém místě u Daškova splavu. RM ukládá OMM ve spolupráci s předsedou OV Krčín zpracovat informační znění
panelu, jeho grafickou úpravu a provedení instalace v souladu s jednotnou úpravou panelů určených pro naučné stezky.

STIS

RM 381 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

3.8 Oprava označení provozoven u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 3/8 - Flash Příloha: RM 381 - 3/8 - Flash

Na jednání RM 379 byl vznesen požadavek na zpracování návrhu opravy označení obchodů u BD č. p. 44 - 47 v ul. T.
G. Masaryka. Cílem by měla být alespoň minimální míra jednotnosti při respektování různých log a stylů označení
obchodů.
K rozhodnutí:
Schválit návrh řešení označení obchodů v BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve vybrané variantě, uložit OMM
projednat vybrané řešení s vlastníky jednotlivých obchodů - provozoven a získat jejich souhlasy, uložit OMM zařadit
potřebnou finanční částku do rozpočtu 2018.
Odůvodnění:
Návrh byl zpracován městským architektem ve spolupráci s Ateliérem Duplex ve variantách A, B, C. ARCH navrhuje
řešení dle varianty B, která respektuje původní řešení (viz stávající označení Kadeřnictví). Realizace nového označení
obchodů bude obsahovat repasi ocelového rámu, doplnění skleněných výplní případně výměnu všech skleněných
výplní za desky Alucobond, zpracování grafiky a realizaci polepu výplňových desek nebo skel. Odhad celkové částky
na rekonstrukci označení obchodů je cca 100 tis. Kč.
Vysvětlení: Mgr. A. Vít Lukas architekt Architekt
Z podrobnějšího projednání:
Po delší diskusi o jednotlivých variantách byla radními schválena varianta A.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 381- 16388/17,
(uložen úkol číslo 22621).
RM schvaluje návrh řešení označení obchodů v BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě A ve znění přílohy č. RM
381 - 3/8 a ukládá OMM projednat tento návrh s vlastníky jednotlivých obchodů - provozoven a získat jejich souhlasy a poté
zařadit do rozpočtu na rok 2018 potřebnou finanční částku na realizaci, která je odhadována na výši cca 100 tis. Kč.

STIS

RM 381 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 381 - 9.10.2017

Správa nemovitostí

15:30

OSN

4.1 Změna a doplněk č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - Pavlátova louka
Identifikace:

(Int.: OSN/627) Zdroj. dokum.: RM 381 - 4/1 - Flash Příloha: RM 381 - 4/1 - Flash

Změna a doplněk č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor LDT Pavlátova louka. Dodatek se týká odstoupení
jednoho z nájemců od smlouvy (p. Vacek Petr, Na Bořetíně 728, Nové Město nad Metují, IČO: 44502516). Odstoupení
od smlouvy bylo odsouhlaseno v RM 376 pod usnesením č. RM 376-16208/17. RM Schvaluje dodatek ve znění
přílohy č. RM 381 - 4/1 a pověřuje ST jeho podpisem.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 13 smlouvy ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - Pavlátova louka.
Odůvodnění:
Usnesením č. RM 376-16208/17, byl vydán souhlas s odstoupením jednoho z nájemců areálu LDT Pavlátova louka p.
Petra Vacka, Na Bořetíně 728, Nové Město nad Metují, IČO: 44502516, od smlouvy o nájmu nebytových prostor, OSN
předkládá dodatek k odsouhlasení.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mimo schválení Dodatku nájemní smlouvy, v souvislosti s budoucím fungováním Pavlátovy louky a s případnými
úvahami o návratu Akademických týdnů do této lokality, proběhla obsáhlá diskuse o zpracovaném Provozním řádu,
kapacitách tohoto areálu, problematice dopravy a parkování zde. Vedoucí OSN informoval, jak je Provozní řád
zpracován a rozdělen na 2 části. První část Provozního řádu řeší ubytování a provozní záležitosti s tím související - a
druhá je pro konání různých jednorázových jednodenních i vícedenních akcí. Největší úskalí radní vidí v dopravě do
areálu a parkování v něm, shodli se, že bude proto třeba ještě upřesnit tyto možnosti a kapacity (maximální možný
počet míst pro auta). Dále se shodli, že to, co by bylo nad tuto kapacitu, bude pak nutné řešit např. kyvadlovou
dopravou z určených míst ve městě. To bude samozřejmě věcí jednotlivých pořadatelů. Provozním řádem by měly být
pouze řešeny kapacity a podmínky pro využívání areálu na Pavlátově louce. To bude pak určující, jak pro nájemce
areálu, tak i pro pořadatele individuálních akcí, které by zde probíhaly.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 381- 16389/17,
(uložen úkol číslo 22622).
RM schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor LDT Pavlátova louka, ve znění přílohy č. RM 381 - 4/1 a
pověřuje ST jeho podpisem.
RM 381 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Věžní hodiny - objekt JSDH č. p. 850
(Int.: OSN/628)

Identifikace:

OSN prověřilo ve spolupráci s velitelem JSDH stav věžních hodin na objektu č. p. 850, ul. 28. října, dle úkolu
zadaného v PVO. Na věži jsou umístěny tři strojky, které ovládají tři ciferníky na věži. Celé zařízení bylo instalováno
na věž v 70. letech a v posledním období se objevují časté poruchy. Z důvodů poruchy je nyní jeden ze strojků mimo
provoz. Oprava nefunkčního strojku je odhadována na 5-7.000 Kč. Repase tří hodinových strojků a rekonstrukce
ovládání (radiově řízený čas) je dle cenové nabídky stanovena na cca 60.000 Kč. OSN předkládá RM k rozhodnutí
další postup při opravě.
K rozhodnutí:
Souhlasit s navrženým postupem oprav věžních hodin.
Odůvodnění:
OSN navrhuje provést opravu nefunkčního strojku věžních hodin a do návrhu Plánu oprav pro rok 2018 zařadit
položku na kompletní rekonstrukci. Repase by v roce 2018 proběhla až v momentě, kdy by došlo k další poruše hodin,
do té doby by se částka nečerpala.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 381- 16390/17,
(uložen úkol číslo 22623).
RM souhlasí s provedením opravy věžních hodin na objektu č. p. 850, ul. 28. října, do výše nákladů 10.000 Kč vč. DPH a
ukládá OSN tuto opravu zajistit v rámci letošního Plánu oprav. RM dále ukládá OSN zařadit položku "Repase tří stávajících
strojků věžních hodin v čp. 850" do návrhu Plánu oprav pro rok 2018.
RM 381 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

4.3 Poznatky z uskutečněné akce v areálu bývalých kasáren
(Int.: OSN/629)

Identifikace:

Aktuálně zařazený bod přímo do jednání RM 381. Vedoucí OSN podal informace z akce Monster Truck Show, která
se v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují uskutečnila ve dnech 03.10. a 04.10.2017 s tím, že bylo
tradičně sjednáno, že si žadatel vše potřebné zajistí svépomocí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

OSN - bohužel se ale tak úplně nestalo. Žadatel oslovil ředitele školy ("SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují") pár
dní před akcí, s požadavkem na zajištění připojení na elektrickou energii a vodu. Z telefonátu vedoucího OSN s
ředitelem vyplynulo, že "SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují" již nebude poskytovat součinnost v rámci konání
akcí takového charakteru. Fakticky tzn., že asfaltovou plochu je možné pronajmout pouze za předpokladu, že
nájemce nebude požadovat odběr el. energie, nebo si ho zajistí pomocí elektrocentrály, obdobně také odběr vody.
Mgr. Černý, který je zástupcem ředitele školy, toto potvrdil, má od ředitele obdobné informace. OF - žadatel obdržel
cca 3 týdny před konáním akce dopis z jednání RM, kde měl jasně uvedeno, že si vše musí včas zařídit svépomocí.
Bohužel tomu tak zřejmě neučinil. Závěrem diskuse se radní shodli na tom, že na základě přijatých skutečností,
nebudou již v areálu bývalých kasáren povolat konání akcí, které by vyžadovaly součinnost se "SPŠ, SOŠ a SOU
Nové Město nad Metují".
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 381- 16391/17
RM bere na vědomí informace z posledních dvou akcí, které se konaly v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.
RM na základě informací a ohlasů k těmto akcím konstatuje, že v budoucnu bude městem vydáván souhlas pouze s takovými
kulturně-společenskými akcemi v tomto areálu, u kterých bude záruka, že si jejich pořadatel a nájemce asfaltové plochy
svépomocí zajistí elektrickou energii a vodu v objemu nezbytném pro konání takové akce a jednoznačně zaručí nepoškození
areálu.
RM 381 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Dotaz radní M. Petruželkové na opravu výtahu v MSSS Oáza
(Int.: OSN/630)

Identifikace:

Paní Petruželková se přímo na jednání RM 381 dotázala vedoucího OSN na problémy s výtahy v MSSS Oáza.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí OSN vysvětlil dlouhodobější problémy, které v letošním roce přerostly již v havarijní stav nákladního výtahu.
V MSSS Oáza jsou umístěny dva výtahy, osobní a nákladní. Oba stroje jsou v provozu již 20 let a v posledních letech
vykazují stále větší poruchovost. Dne 10.10.2017 se proto uskuteční na OSN schůzka se servisní firmou. Z této
schůzky vyplynou závěry, které OSN předloží na RM 382. Již nyní je ale zřejmé, že bude nutné u obou strojů zajistit
jejich modernizaci. Pro provoz v objektu MSSS Oáza je důležitější provozuschopnost nákladního výtahů, ale je
samozřejmě nutné zajistit spolehlivý chod obou zařízení.
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 381- 16392/17,
(uložen úkol číslo 22624).
RM bere na vědomí zprávu o stavu výtahů v MSSS OÁZA a ukládá OSN informovat RM o dalším vývoji situace
prostřednictvím e-mailové pošty.

STIS

RM 381 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 381 - 9.10.2017

Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2016/2017 ve školních jídelnách - projednání za přítomnosti vedoucích ŠJ začátek ve 13:05 hodin
Identifikace:
Vedoucí školních jídelen při "ZŠ Malecí", "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" předstupují před RM s hodnocením školního
roku 2016/2017 ve svých zařízeních.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocení školního roku 2016/2017 ve školních jídelnách při základních školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Jednání RM se zúčastnily vedoucí školních jídelen při ZŠ, které zhodnotily školní rok 2016/2017. Za ŠJ Malecí paní
Marcela Součková a za Scolarest paní Ivana Čápová. Omluvena byla paní Eva Hladíková (vedoucí ŠJ při ZŠ Krčín),
která zaslala hodnocení písemně. 1/ Součástí ŠJ při ZŠ Krčín je výdejna v MŠ Krčín a jídelna při MŠ Vrchoviny. V ŠJ
Krčín se vaří cca 380 obědů denně, což je mírný nárůst oproti loňskému roku. Cena obědů pro jednotlivé věkové
kategorie: 22 Kč, 24 Kč, 26 Kč. Obědy do MŠ Krčín se převáží v termoobalech. Platba obědů je možná v hotovosti i
bezhotovostně. Nákupy probíhají ve velkoobchodech se slevami. Došlo k částečné výměně personálu (zdravotní
důvody, odchod do automobilky). Spolupráce se školou je hodnocena jako velmi dobrá.
2/ pí Marcela Součková - vedoucí ŠJ při ZŠ Malecí - ŠJ vaří přes 400 obědů, oproti loňskému roku je to také nárůst,
40 cizích strávníků, vaří také pro NONU. Cena obědů pro jednotlivé věkové kategorie: 23 Kč, 25 Kč, 26 Kč a cizí
strávníci 56 Kč. O prázdninách opět vařili pro celorepublikové soustředění házenkářů, dále také pro mažoretky.
Položena je nová podlaha, zakoupily se 2 nové kotle a 2 nerezové stoly. Mají obdobný problém s nedostatkem
kuchařek, situace se řeší, shání nové pracovní síly. Ve školní jídelně je 5,5 pracovního úvazku, k jídelně patří velké
úklidové plochy.
3/ pí Ivana Čápová - vedoucí školní restaurace Scolarest při ZŠ Komenského - počet obědů vzrostl cca o 20 lidí
(cizích strávníků). Připravují svačiny pro žáky (zeleninové saláty, jogurty, doplňkový prodej - mošty, šťávy, cereální
tyčinky), oběd - polévka, 3 druhy jídel (z toho 1 bezmasé nebo sladké), 3 druhy salátů, 3 druhy nápojů. V jídelně
pracují 4 zaměstnanci: 1 šéfkuchař, 1 kuchařka, 1 pomocná síla + vedoucí ŠJ. Cena obědů pro jednotlivé věkové
kategorie 21 Kč, 23 Kč, 25 Kč, pro cizí strávníky 60 Kč. Scolarest připravil raut na Vyhlášení sportovců Nového Města
nad Metují, Festival české filmové a televizní komedie, sponzorský dar poskytli na Pohár starosty v branném závodu,
Pohár starosty v plavecké štafetě a Rychlé špunty na Dětský silvestr. Přes letní prázdniny nevařili z důvodu
rekonstrukce elektroinstalace, do jídelny byly nainstalovány 2 kamery na přání rodičů dětí. Na dotaz ST odpověděla
paní Čápová, že pouze cca 5 dětí nechodí do ZŠ na obědy z celkového počtu. Paní Součková odpověděla na stejný
dotaz, že u nich v ZŠ se jedná o cca 20 dětí. ST - jaká je spolupráce s OSN? Paní Čápová - výborná, paní Součková
to potvrdila. MST - vznesl dotaz, jestli je dobře, že stojí obědy ve všech školách různě. OŠKS - není to dobré, děti platí
cenu potravin, výši ceny upravuje vyhláška. Mgr. Černý - dotaz, zda jsou využívány hromadné objednávky potravin ve
spolupráci všech jídelen. Odpověď: ne, ale ušetřilo by se hodně peněz. ST požádal vedoucího OŠKS ve spolupráci s
pí Konvalinovou svolat koordinační schůzku ke společným nákupům potravin. Poté již žádné další dotazy ze strany
radních nebyly. ST poděkoval vedoucím ŠJ. Odchod z jednání RM ve 13:30 hodin.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 381- 16393/17
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2016/2017 ve školní jídelně při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod, ve školní jídelně při Základní škole a Mateřské škole Krčín a ve školní restauraci Scolarest při Základní
škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 381 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

5.2 Ustavení "Pracovní skupiny pro přípravu pravidel na rozdělování dotací sportovním klubům"
Identifikace:
RM 380 projednala podnět KSPORT na jmenování pracovní skupiny pro přípravu pravidel na rozdělování dotací
sportovním klubům. RM uložila OŠKS připravit ve spolupráci se ST a KSPORT ustavení této pracovní skupiny.
Členové KSPORT navrhli zástupce do této pracovní skupiny. Nejvíce hlasů získali Bc. Rudolf Paar, Jiří Koza, Bc.
Zbyněk Hořínek a Ing. Roman Ptáček. Na posledním jednání KSPORT bylo ujednáno, že do pracovní skupiny budou
nominováni tři zástupci z KSPORT. Na minulém jednání RM projevila zájem o práci v pracovní skupině paní Marie
Petruželková.
K rozhodnutí:
Ustavit pracovní skupinu pro přípravu pravidel na rozdělování dotací sportovním klubům.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Maur rozdělil na oblasti: 1/ sportovní kluby - které mají sportovní areály v majetku, 2/ sportovní kluby - které
nedělají pravidelnou sportovní činnost, 3/ sportovní kluby - které pravidelnou činnost dělají. Poté radní diskutovali o
nominacích, byli osloveni i zastupitelé a nakonec bylo schváleno široké složení pracovní skupiny, tzn., že RM
jmenovala do skupiny všechny nominované z KSPORT plus všechny zájemce ze ZM (pozn.: byli osloveni všichni
zastupitelé).
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 381- 16394/17
RM jmenuje pracovní skupinu pro přípravu pravidel na rozdělování dotací sportovním klubům ve složení: Bc. Rudolf Paar, p.
Jiří Koza, Bc. Zbyněk Hořínek, Ing. Roman Ptáček, pí Marie Petruželková, Ing. Vilém Maur, MBA, Mgr. Lubomír Černý, p.
Libor Šnajdr, PhDr. Zdeňka Kulhavá, Ing. Jan Neumann, Bc. Jiří Sláma, Mgr. Josef Hylský, Ing. Jiří Tymel ml., tajemník
komise: Mgr. Václav Kupka (náhradník: pí Iveta Habrová).
RM 381 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 5/3 - Flash Příloha: RM 381 - 5/3 - Flash

Dne 25.09.2017 se sešel ke svému jednání Řídící výbor (dále jen "ŘV") pro realizaci Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání na území SO ORP Nové Město nad Metují. ŘV schválil aktualizaci Strategického rámce Místního akčního
plánu - aktualizace investičních priorit (u zřizovatele město Nové Město nad Metují došlo k doplnění projektů "Úprava
a využití zahrady" u DDM Stonožka, MŠ Na Františku a MŠ Rašínova). Aktualizace Strategického rámce Místního
akčního plánu se provádí 1x za půl roku.
K rozhodnutí:
Seznámit se s aktualizací Strategického rámce Místního akčního plánu ke dni 25.09.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 381- 16395/17
RM se seznámila s aktualizací Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové
Město nad Metují schváleného na jednání Řídícího výboru dne 25.09.2017. RM bere na vědomí Strategický rámec Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 381 - 5/3.
RM 381 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 381 - 9.10.2017

Finance

15:45

OF

6.1 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí NAA-V-83/2017 a Dodatek č. 1 k dohodě NAA-V-21/2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 6/1 - Flash Příloha: RM 381 - 6/1 - Flash

Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce Česka republika se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha7 (dále jen "ÚP") Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-83/2017. Jedná se o vytvoření jednoho pracovního místa - dělník/dělnice pro údržbu města, péče
o veřejnou zeleň ode dne 01.10.2017 do dne 31.03.2018. Mzdové náklady do výše 15.000 Kč měsíčně budou
hrazeny ÚP. Dále město Nové Město nad Metují obdrželo od ÚP Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-21/2017 ze dne 29.03.2017. Jedná se
o prodloužení doby vytvoření tří pracovních míst a poskytnutí příspěvku - dělník/dělnice pro údržbu města, péče o
veřejnou zeleň. Tato dohoda platná ode dne 01.04.2017 do 31.10.2017 bude prodloužena do 31.03.2018. Mzdové
náklady do výše 15.000 Kč měsíčně budou hrazeny ÚP a součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí
částku 540.000 Kč - viz příloha č. RM 381 - 6/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dohodu a dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 381- 16396/17,
(uložen úkol číslo 22625).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V83/2017 uzavřenou s Úřadem práce Česká republika, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, (dále jen
"ÚP"), předmět dohody/druh práce: 1x dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.10.2017 do dne
31.03.2018 a Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-21/2017 ze dne 29.03.2017 uzavřenou s ÚP, předmět dohody/druh práce: 3x dělník/dělnice pro údržbu
města, péče o veřejnou zeleň a prodloužení platnosti od 01.04.2017 do 31.03.2018, ve znění přílohy č. RM 381 - 6/1, a
pověřuje ST jejich podpisem.
RM 381 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 6/2 - Flash Příloha: RM 381 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 381 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 381- 16397/17,
(uložen úkol číslo 22626).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, CO krizového řízení, MŠ Na Františku, MŠ Rašínova a
ZŠ Malecí ve znění přílohy č. RM 381 - 6/2.
RM 381 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 381 - 9.10.2017

Různé

15:50

7.1 Smlouva o zajištění výuky anglického jazyka 2017/2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 7/1 - Flash Příloha: RM 381 - 7/1 - Flash

Město Nové Město nad Metují zajišťuje pro své zaměstnance výuku anglického jazyka. RM je předkládána smlouva o
zajištění výuky anglického jazyka na školní rok 2017/2018. Hodnota zakázky byla stanovena do 100.000 Kč bez DPH.
Dle Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byli osloveni dva
dodavatelé, přičemž byla městu předložena pouze jedna nabídka, na základě které je předkládána smlouva.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o zajištění výuky anglického jazyka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 381- 16398/17
RM schvaluje Smlouvu o zajištění výuky anglického jazyka mezi městem Nové Město nad Metují a paní PaedDr. Janou
Helikarovou, Na Vyhlídce 1423, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 45920362, ve znění přílohy RM 381 - 7/1, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 381 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zakázka malého rozsahu - Nákup posypové soli
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 7/2 - Flash Příloha: RM 381 - 7/2 - Flash

Nákup posypové soli - e- aukce na posypovou sůl proběhla v pátek dne 06.10.2017 od 10:00 hodin. Smlouva s
vítěznou cenou vč. "Předkládacího návrhu" byla předložena přímo na jednání RM 381, tj. v pondělí dne 09.10.2017.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Periodická zakázka na nákup posypové soli, nyní vypsaná na období podzim 2017 - jaro 2020.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 381- 16399/17,
(uložen úkol číslo 22627).
RM na základě doporučení hodnotící komise souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Nákup posypové soli na
období podzim 2017 - jaro 2020 společnosti SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO: 25229761, se sídlem Plzeňská 666,
330 21 Líně - Sulkov, za nabídkovou cenu 2,30 Kč/kg vč. DPH a dopravy. RM zároveň stanovuje pořadí na druhém místě, a
to nabídku společnosti K+S Czech Republic a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka, za nabídkovou cenu 2,56
Kč/kg posypové soli vč. DPH a dopravy. RM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO: 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov, s nabídkovou
cenou 2,30 Kč/kg vč. DPH a dopravy, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 381 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

7.3 Plán zimní údržby 2017 - 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 7/3 - Flash Příloha: RM 381 - 7/3 - Flash

TS předkládají RM Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 - 2018 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 pro zimní období 2017 - 2018 v Novém Městě nad Metují viz příloha č. RM 381 - 7/3.
Návrh Plánu zimní údržby pro období 2017 - 2018 s těmito změnami:
část A - místní komunikace - doplněno:
- Vrchoviny - Jesinky od hlavní silnice po č. p. 114
- ul. Leštinská (část od ul. Přibyslavská po ul. Na Výsluní) přesun z III. do II. pořadí, posyp solí
- ul. V Aleji přesun z III. do II. pořadí, posyp solí
část B - chodníky - doplněno:
- ul. Černčická od č. p. 34 prodlouženo po č. p. 219
- ul. T. G. Masaryka od chodníku u komunikace po č. p. 40, 41, 42.
Změny jsou na základě připomínek občanů a konzultováno s vedením města. Přesun z III. do II. pořadí údržby a
posyp solí navrhuje vedoucí TS z technických důvodů. Výše uvedené komunikace vyžadovaly velmi často opakovaný
posyp pískem a solí je snáze udržíme sjízdné.
K rozhodnutí:
Schválit plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 - 2018.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Návrh Plánu zimní údržby pro období 2017 - 2018 je se změnami - viz "Identifikace" tohoto bodu. S
předsedy OV Krčín, Spy a Vrchoviny byl tento Plán zimní údržby konzultován bez připomínek. Zkušenosti z
předešlých zimních období ukázaly, že navrhovaný stav vyhovuje potřebám města a je pro TS časově i ekonomicky
proveditelný.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 381- 16400/17
RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 - 2018 v Novém Městě nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 381 - 7/3. 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 381 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

7.4 Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu - GINIS Express SQL
Zdroj. dokum.: RM 381 - 7/4 - Flash Příloha: RM 381 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Společnost GORDIC, spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, je hlavním dodavatelem ekonomického systému
používaného na MěÚ. Současně užívaná verze tohoto systému je již technologicky i morálně zastaralá a přináší
nemalé provozní problémy. Samostatné prostředí a funkcionality systému však našim podmínkám zcela vyhovují. Po
konzultaci s vedoucím OF není žádoucí zavedený a osvědčený ekonomický systém měnit, proto OI zajistil možnost
přechodu na nové řešení téhož dodavatele, využívající již současných technologických standardů. Z výše uvedených
důvodů žádá Oddělení informatiky Radu města Nové Město nad Metují o udělení výjimky ze Zásad města pro zakázky
malého rozsahu – článek 6 Výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody. Přechod na nový systém řeší přiložená
smlouva, znění smlouvy bylo odsouhlaseno právničkou města.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Současně užívaná verze ekonomického systému je již technologicky i morálně zastaralá a přináší nemalé provozní
problémy. Samostatné prostředí a funkcionality systému však našim podmínkám zcela vyhovují. Po konzultaci s
vedoucím OF není žádoucí ekonomický systém měnit, proto OI zajistil možnost přechodu na nové řešení, využívající
již současných technologických standardů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 381- 16401/17,
(uložen úkol číslo 22628).
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle článku 6 Výjimky, výhradní dodavatel,
technické důvody. RM ukládá OI zajistit nákup nového ekonomického systému GINIS Express SQL, společnosti GORDIC,
spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, DIČ CZ47903783, za nabídkovou cenu 156 849 Kč vč. DPH. RM
zároveň schvaluje znění smlouvy na pořízení nové verze ekonomického systému v předloženém znění v příloze č. RM 381 7/4 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 381 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 30.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Kalendář RM a ZM na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 381 - 7/5 - Flash Příloha: RM 381 - 7/5 - Flash

Plánovací kalendář událostí - RM a ZM na rok 2018 - podrobnosti viz příloha č. RM 381 - 7/5.
K rozhodnutí:
Schválit navrhovaný kalendář RM a ZM na rok 2018.
Odůvodnění:
Kalendář zasedání na celý rok je vydáván mj. z těch důvodů, aby ostatní organizace při pořádání akcí a stanovení
jejich termínu měly informaci, kdy nebude možné počítat s účastí radních či zastupitelů na těchto akcích. Na podzim
roku 2018 se bude konat ustavující zasedání ZM, tzn., že tentokrát je "Kalendář RM a ZM na rok 2018" sestaven
pouze do měsíce října. Nejpozději v listopadu 2018 se stanoví termíny konání RM a ZM pro další volební období.
Podrobnosti viz příloha č. RM 381 - 7/5.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 381- 16402/17,
(uložen úkol číslo 22629).
RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 381 - 7/5 a ukládá OSÚ informovat
o tomto rozpisu ZM, VO + zaměstnance MěÚ, PNT s. r. o., příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
RM 381 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 12.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 381 - 9.10.2017

7.6 ZM 121 (19) - program
Identifikace:
Dne 02.11.2017 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 19. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 381- 16403/17,
(uložen úkol číslo 22630).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 121 (19): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 381 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 381:

16:21

Příští porada bude: RM 382, 23.10.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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