Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 5. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 30.03.2020 v 15:00 hod.
jednací sál Městského úřadu Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka
Sedláčková

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Komise Životního prostředí a OH

Josef Kozel (ST)

4. Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1104/9 díl F

Josef Kozel (ST)

5. Přechod nájmu části pozemku p.č. 1104/9 - díl D

Josef Kozel (ST)

6. Přechod nájmu pozemku p.č. 856/22

Josef Kozel (ST)

7. Odprodej pozemků p.č. 582/14 a st. 1879

Josef Kozel (ST)

8. Zřízení věcného břemene - Jonášova

Josef Kozel (ST)

9. Odpuštění plateb nájmů provozoven v nouzovém stavu

Josef Kozel (ST)

10. Žádost pana Kubelky o odklad splátek půjčky z FRB

Ing. Ivana Jankovská (KT)

11. Dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání s odpadem města Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - přeložka CETIN při rekonstrukci
přechodu pro chodce na náměstí Míru

Josef Kozel (ST)

13. Výběr dodavatele - Přeložka plynovodu v ulici Podél Dráhy

Josef Kozel (ST)

14. Výběr dodavatele - Přechod pro chodce v ulici 5. května

Josef Kozel (ST)

15. Oprava ploché střechy sportovní haly - výběr dodavatele

Josef Kozel (ST)

16. Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec - výběr dodavatele

Josef Kozel (ST)

17. Restaurování pilířů brány do dvora u domu č.p. 33

Josef Kozel (ST)

18. Zrušení plateb za uzavřená školská zařízení

Josef Kozel (ST)

19. Žádost o povolení čerpání z fondu investic - Základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Schválení přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací na základě vnitřní

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

směrnice č. 24
22. Pouť - mapa stánkového prodeje

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

23. Obecně závazné vyhlášky města

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

24. Rozpočtové opatření RM 01/2020

Josef Kozel (ST)

25. Dopis správce městských lesů p. Jedličky

Josef Kozel (ST)

26. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné, podal informaci o opatřeních na úřadě i ve městě z titulu vyhlášeného stavu
nouzového stavu. Dále podal informace o zápise z jednání rady města dne 4.3.2020, který byl bez připomínek a byl
zveřejněn na úředních deskách a webu města a předložil návrh programu jednání, který byl schválen všemi členy rady
města.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení rady města za období od 4.3.2020 do 30.3.2020. Všechna usnesení byla
splněna s výjimkou usnesení č. R/2020/070 "Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2020" a R/2020/073
"Rozpočtové opatření ZM č. 1/2020" a to z důvodu, že jednání zastupitelstva bylo odvoláno. Navrhla náhradní termín
plnění posunout na 30.6.2020. V případě usnesení č. R/2020/062 "Odkoupení leasingovaného vozu" požádal vedoucí
odboru Správy majetku o prodloužení termínu do 30.4.2020 a to z důvodu vyhlášeného nouzového stavu nebylo
možné úkol dokončit.
Usnesení č.: R/2020/076
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení za období od 4.3.2020 do 30.3.2020
II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro splnění usnesení:
R/2020/070 "Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2020"
R/2020/073 "Rozpočtové opatření ZM č. 1/2020"
na termín 30.6.2020
R/2020/062 "Odkoupení leasingovaného vozu"
na termín 30.4.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Komise Životního prostředí a OH
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil zápis z jednání Komise pro ŽP a OH, které se uskutečnilo 5.3.2020 za přítomnosti správce
městských lesů Ing. Jedličky.

Usnesení č.: R/2020/077
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro Životní prostředí a odpadové hospodářství č.1/2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
4.

Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1104/9 díl F
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost paní Drahoslavy Zímové o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo
1104/9 o výměře 200 m2 v k.ú. Heřmanův Městec v lokalitě V Lukách a paní Zímová ji měla pronajatu jako zahradu.
Zároveň podal žádost pan Milan Železný na pronájem této části pozemku. Záměr byl zveřejněn na úřední desce.
Usnesení č.: R/2020/078
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl F o výměře 200 m2 v k.ú. Heřmanův
Městec s paní Drahoslavou Zímovou
II. s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy s panem Milanem Železným na část pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl F za 4,Kč/m2/rok
III. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o ukončení nájmu a nové nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl F
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 17.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Přechod nájmu části pozemku p.č. 1104/9 - díl D
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Josefa Salfického o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo
1104/9 v k.ú. Heřmanův Městec. Žádost se týkala pozemku V Lukách, který měl pronajatý jako zahradu. Zároveň
podala paní Lenka Francová žádost o pronájem této části pozemku parcelní číslo 1104/9. Paní Francová ji bude
využívat jako zahradu.
Usnesení č.: R/2020/079
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Josefa Salfického o ukončení nájemní smlouva na část pozemku parcelní číslo 1104/9 v k.ú. Heřmanův
Městec
II. d o p o r u č u j e
pronajmout část pozemku parcelní číslo 1104/9 v k.ú. Heřmanův Městec paní Lence Francové,
III. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/9 vk.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.04.2020

IV. u k l á d á
zajistit informování pana Salfického a paní Francové o rozhodnutí rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
6.

Přechod nájmu pozemku p.č. 856/22
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Petry Vydrové o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
856/22 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka. Paní Vydrová jej měla pronajatý jako zahradu. Současně podal pan
Miroslav Caha žádost o pronájem tohoto pozemku.
Usnesení č.: R/2020/080
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 856/22 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka
od paní Petry Vydrové
II. d o p o r u č u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 856/22 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Miroslavem Cahou,
za cenu 4,- Kč/m2/rok.
III. u k l á d á
zajistit zveřejnění záměru na pronájem pozemku parcelní číslo 856/22
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 17.04.2020
IV. u k l á d á
zajistit informování paní Vydrové a pana Cahy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 17.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

7.

Odprodej pozemků p.č. 582/14 a st. 1879
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání opakovanou žádost pana Václava Kutlvašra na odkoupení pozemků parcelní číslo
582/14 a st. 1879 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka, které má v současné době pronajaté jako zahradu.
Jedná se o poslední pozemek, který v této části Ježkovky město Heřmanův Městec vlastní. Členům rady byla
předložena nesouhlasná stanoviska městského architekta i odboru Správy majetku. Pan Ryčl nesouhlasil s návrhem
usnesení, p. Sedláčková navrhla nerozhodovat v této době, ale počkat na vypracování studie této lokality. Pan Bareš
připomněl, že vhodné bude hledat kompromis. Pan místostarosta konstatoval, že již na jednání ZM jednou bylo a není
nutné to tam postoupit znova, podotknul že pozemek byl v užívání jejich rodiny několik desítek let a může zůstat
nadále v nájmu. Pan Ryčl navrhl stáhnout tento bod z programu jednání. Na základě diskuze pan starosta návrhu pana
Ryčla vyhověl a tento bod stáhl z programu jednání s tím, že se bude hledána možná varianta společně s architektem
města.

8.

Zřízení věcného břemene - Jonášova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost o uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EI-12-2006719/VB/1 mezi
městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s. na uložení 98 m kabelového vedení do městských
pozemků parcelní číslo 2163, 455/30, 476/4 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení byl stanoven dle cenové
mapy platné od 21.9.2015 ve výši 25.000, - Kč + DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena dne 2.8.2017
usnesením č. R/2017/273.
Usnesení č.: R/2020/081
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EI-12-2006719/VB/1
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. EI-12-2006719/VB/1
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 17.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

9.

Odpuštění plateb nájmů provozoven v nouzovém stavu
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta navrhl, aby byla poskytnuta podpora podnikatelům - nájemcům nebytových prostor v majetku města
formou odpuštění nájmu za období březen až červen 2020. Paní Ing. Sedláčková se pozastavila nad 100 % prominutím
a navrhla usnesení doplnit o nájemce v multifunkčním centru. Hlasováno bylo o doplněném usnesení.
Usnesení č.: R/2020/082
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odpuštění plateb nájmů nebytových prostor v době vyhlášeného nouzového stavu ČR - provozovatelů: restaurace
Maple + Kings Caffe Bar (Králová Lenka), prodejna Heřmánek (Handlířová Hana), Optika Ostrovid (Uchytilová
Kateřina), RC Radovánek (Rodičovské centrum Radovánek z.s.), nájemcům v multifunkčním centru Heřmanův
Městec, a to na období březen - červen 2020.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Žádost pana Kubelky o odklad splátek půjčky z FRB
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost pana Kubelky o odklad splátek půjčky z FRB. Žádost byla odůvodněna vyhlášeným
nouzovým stavem, uzavřením hospody a ztráty příjmů. Návrh posoudil vedoucí finančního odboru a doporučil žádosti
vyhovět na dobu 6 měsíců (6 splátek - duben - září 2020). Pan Kubelka splácí měsíčně 6.783 Kč a březnová splátka byla
uhrazena dne 9.3.2020.

Usnesení č.: R/2020/083
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odklad splátek panu Leoši Kubelkovi na dobu 6 měsíců (duben-září 2020)
II. u k l á d á
informovat pana Leoše Kubelku
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 02.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

11. Dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání s odpadem města Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Dodatek č.1 ke Smlouvě o nakládání s odpadem města Heřmanův Městec. Stávající ceny ve
výkazu výměr, příloha č. 2 byly zachovány, ale do seznamu byly doplněny jednotkové ceny za svoz nádob na plast,
papír, a bioodpad od jednotlivých čp. Dále byla přidána jednotková cena za 1 tunu papíru a lepenky, plastu a
bioodpadu. Četnost svozu SKO byla změněna z 1x za týden na 1x za 14 dní u nádob o objemu 120 l i 240 l. Byla přidána
jednotková cena za svoz nádob 1100 l 1x za 14 dní (do dubna se všechny sváží 1x za týden).
Usnesení č.: R/2020/084
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nakládání s odpadem města Heřmanův Městec se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00Praha
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nakládání s odpadem města Heřmanův Městec se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00Praha
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 03.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
12. Smlouva o budoucí smlouvě o služebnosti-přeložka CETIN při rekonstrukci přechodu pro chodce na nám. Míru
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k umístění nové
trasy vedení CETIN do pozemků ve vlastnictví Města Heřmanův Městec. Podle aktuálního stavu v katastru nemovitostí
se umístění přeložky týká pozemků parc. č. 2186 ve vlastnictví města a parc. č. 2386 ve spoluvlastnictví fyzických osob.
V současné době probíhají jednání o směně částí pozemků mezi fyzickými osobami a městem, aby byl stavbou
dotčený chodník na pozemku města. Po dokončení stavby dojde k úpravám parcel a k jejich přečíslování. Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti bude uzavřena až po dokončení směny a zapsání změn do katastru nemovitostí.
Usnesení č.: R/2020/085
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

zastoupenou společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. k umístění podzemního komunikačního vedení při stavbě
"16010-054727 - VPIC H. Městec (CR) nám. Míru, přechod 1/17" do pozemků ve vlastnictví Města Heřmanův
Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. zastoupenou společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. k umístění podzemního komunikačního
vedení při stavbě "16010-054727 - VPIC H. Městec (CR)nám. Míru, přechod 1/17" do pozemků ve vlastnictví Města
Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
13. Výběr dodavatele - Přeložka plynovodu v ulici Podél Dráhy
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na zakázku ´´Přeložka plynovodu v ulici Podél Dráhy´´ a
požádal radu města o rozhodnutí o výběru dodavatele. Na základě posouzení a hodnocení nabídek komise
vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku účastníka I. SPZ s.r.o. s nabídkovou cenou 540.516.61 Kč s DPH. Dle rozpočtu
v projektové dokumentaci stavby jsou předpokládané náklady 496.804.72 Kč s DPH, v rozpočtu je rezerva na vyšší
cenu. Pan Ryčl přiblížil jednání hodnotící komise, kterého se zúčastnil a navrhl zrušit výběrové řízení z důvodu, že
navýšení ceny oproti projektu je cca 8,8 %. Pan místostarosta připomněl, že velký zájem o investiční akce města z
hlediska dodavatelů není. Hlasováno bylo o zrušení výb. řízení - PRO: Ryčl, Bareš, Kozel, PROTI: Dostál, Plavec,
Sedláčková, Ulrichová, hlasováno o původním návrhu usnesení PRO: Dostál, Plavec, Sedláčková, Ulrichová, Kozel.
PROTI: Bareš, Ryčl.
Usnesení č.: R/2020/086
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku ´´Přeložka plynovodu v ulici Podél Dráhy´´
II. r o z h o d u j e
o výběru společnosti I. SPZ s.r.o. jako dodavatele na veřejnou zakázku ´´Přeložka plynovodu v ulici Podél Dráhy´´
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ´´Přeložka plynovodu v ulici Podél Dráhy´´ se společností I. SPZ s.r.o.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ´´Přeložka plynovodu v ulici Podél Dráhy´´ se společností I. SPZ
s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 2, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
14. Výběr dodavatele - Přechod pro chodce v ulici 5. května
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na zakázku ´´Přechod pro chodce v ulici 5. května´´. Na
základě posouzení a hodnocení nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku účastníka SWIETELSKY
stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1.339.747,27 Kč včetně DPH. Pan Ryčl se zúčastnil jednání výběrové komise a
přiblížil jeho průběh.

Usnesení č.: R/2020/087
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku ´´Přechod pro chodce v ulici 5. května´´
II. r o z h o d u j e
o výběru společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. jak dodavatele veřejné zakázky ´´Přechod pro chodce v ulici
5.května´´
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ´´Přechod pro chodce v ulici 5.května´´ se společností SWIETELSKY
stavební s.r.o.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ´´Přechod pro chodce v ulici 5.května´´se společností
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Oprava ploché střechy sportovní haly - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Oprava ploché střechy sportovní
haly". Na základě posouzení a hodnocení nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku účastníka Dvořák střechy s.r.o. s nabídkovou cenou 1.012.758,- Kč včetně DPH. Jednání komise se zúčastnil člen rady města p. Dostál a
konstatoval, že nabídka odpovídá projektované ceně.
Usnesení č.: R/2020/088
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokol o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Oprava ploché střechy
sportovní haly"
II. r o z h o d u j e
o výběru společnosti Dvořák - střechy, s.r.o. jako dodavatele na veřejnou zakázku "Oprava ploché střechy
sportovní haly"
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Oprava ploché střechy sportovní haly" se společností Dvořák střechy, s.r.o.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Oprava ploché střechy sportovní haly" se společností Dvořák
- střechy, s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Přístavba hasičské zbrojnice
JPO II Heřmanův Městec". Na základě posouzení a hodnocení nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku
účastníka VIKTORSTAV s.r.o. s nabídkovou cenou 5.865.354 Kč s DPH. Předpokládaná cena dle rozpočtu projektanta
byla 5.895.646,91 Kč s DPH. Pan starosta připomněl, že odvolané jednání zastupitelstva města mělo na programu
schválení přijetí dotace na tuto akci, a to se zatím nestalo, ale vzhledem k termínům převzetí staveniště a dalším
termínům je nutno smlouvu uzavřít. Upozornil, že tento dotační titul je k dispozici v letošním roce naposledy.
Dodavatel souhlasí, že úhrada proběhne až po schválení zastupitelstvem města.
Usnesení č.: R/2020/089
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokol o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Přístavba hasičské zbrojnice
JPO II Heřmanův Městec"
II. r o z h o d u j e
o výběru společnosti VIKTORSTAV s.r.o. jako dodavatele na veřejnou zakázku "Přístavba hasičské zbrojnice
JPO II Heřmanův Městec"
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec" se společností
VIKTORSTAV s.r.o.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Přístavba hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec" se
společností VIKTORSTAV s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
17. Restaurování pilířů brány do dvora u domu č.p. 33
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo s BcA. Jaroslavem Vrbatou na restaurování kamenných pilířů a
zbroje u brány do dvora u domu č.p. 33 (Medov). Akce byla zahrnuta do žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR,
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020. V souladu s
vnitřní směrnicí o veřejných zakázkách byli poptáni tři restaurátoři s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR, z jejich
nabídek byla nejlevnější nabídka BcA. Jaroslava Vrbaty, která byla na částku 368.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/090
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s BcA. Jaroslavem Vrbatou na restaurování kamenných pilířů a soch brány do dvora u
domu č.p. 33
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo s BcA. Jaroslavem Vrbatou na restaurování kamenných pilířů a soch brány do dvora
u domu č.p. 33
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2020

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

18. Zrušení plateb za uzavřená školská zařízení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Informoval o jednání s řediteli příspěvkových organizací a navrhl vydat rozhodnutí RM o zrušení těchto poplatků
formou pokynu zřizovatele jednotlivým příspěvkovým organizacím a to tak, že bude v případě již uhrazeného poplatku
vše refundováno zpětně směrem k plátci po skončení uzavření zařízení. Paní Sedláčková navrhla změnu usnesení s
odvoláním na § 123 odst. 4 školského zákona, podle kterého o snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy
nebo školského zařízení.
Usnesení č.: R/2020/091
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
ředitelům příspěvkových organizací zrušení školného v MŠ, poplatku v družinách ZŠ, za výuku v ZUŠ a v zájmových
kroužcích DDM po dobu uzavření těchto zařízení a to tak, že se poplatek nevybírá - v případě, že byl vybrán
předem, bude po skončení nouzového stavu proveden dopočet a příslušná částka plátci vrácena
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
19. Žádost o povolení čerpání z fondu investic - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky ZŠ o povolení čerpání finančních prostředků do výše 70 000 Kč z
fondu investic. Finanční prostředky by byly použity na opravu části střechy, která je porušena, ale nezasahuje do právě
probíhající opravy věžičky na střeše školy. K opravě by bylo pouze využito stávající lešení z právě probíhající opravy.
Stav fondu investic ZŠ k 31.12.2019 činí 297 005,40 Kč. Dále okomentoval navržené varianty čerpání rezervního fondu
a přiklonil se k variantě: vyčkat do ukončení oprav, vzniklé náklady na opravy uhradit z prostředků města a následně
po kalkulaci odčerpat základní škole příslušnou částku z fondu investic. Paní Sedláčková doplnila, že s ohledem na
možné reklamace opravy je vhodné zaštítit dodávku zřizovatelem.
Usnesení č.: R/2020/092
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vyčkat do ukončení oprav, vzniklé náklady na opravy uhradit z prostředků města a následně po kalkulaci odčerpat
základní škole příslušnou částku z fondu investic
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, paní Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Schválení přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost Domova pro seniory Heřmanův Městec o schválení přijetí věcného daru. Jedná se o
čtyřkolové chodítko v hodnotě 1 500 Kč od pana Jiřího Kudláčka.

Usnesení č.: R/2020/093
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru pro Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec v podobě čtyřkolového chodítka
v hodnotě 1 500 Kč od pana Kudláčka Jiřího
II. u k l á d á
dát na vědomí Ing. Petru Mazurovi, řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

21. Schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací na základě vnitřní směrnice č. 24
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací města. Na jednání nebyla předložena
účetní závěrka MŠ Jiráskova, protože neproběhla fyzická kontrola předložených dokladů a nebylo možné ověřit
zůstatky na jednotlivých účtech. Diskuse proběhla nad časovým výhledem a bylo shodnuto doplnit usnesení o úkol
pro paní ředitelku MŠ.
Usnesení č.: R/2020/094
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací: Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru
1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní škola Heřmanův Městec,
Masarykovo náměstí 46,
Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791,
SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533, Domov pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův Městec
II. s c h v a l u j e
rozdělení hospodářských výsledků dle návrhu ředitelů příspěvkových organizací: Základní škola Heřmanův Městec,
okres Chrudim, náměstí Míru 1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní
škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726, Dům dětí a
mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791, SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533, Domov pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací: Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí
Míru 1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní škola Heřmanův Městec,
Masarykovo náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726, Dům dětí a mládeže Heřmanův
Městec, Na Ježkovce 791, SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533, Domov pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.04.2020

IV. u k l á d á
uložit paní ředitelce MŠ Jiráskova, aby do 8.4.2020 byly zřizovateli předloženy doklady k fyzické kontrole zaslané
účetní závěrky za rok 2019 včetně podkladů k ověření zůstatků na jednotlivých účtech.
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 02.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

22. Pouť - mapa stánkového prodeje
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil mapu stánkových míst na Bartolomějskou pouť. Oproti loňskému roku došlo ke změně
umístění stánků s čísly 159 – 178, a to z důvodu umístění dalších atrakcí.
Usnesení č.: R/2020/095
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou mapu stánkových míst na Bartolomějské pouti 2020.
II. u k l á d á
zveřejnit mapu stánkových míst
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 17.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
23. Obecně závazné vyhlášky města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval o vývoji stanoviska Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly při
tvorbě obecně závazných vyhlášek. MV navrhuje upravit OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, kde došlo k chybě a stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství pro poskytování služeb,
nezbývá než vyhlášku upravit a předložit znova k projednání zastupitelstvu města. K vyhlášce č.4/2019 (komunální
odpad) ministerstvo vzneslo výhrady, ale po argumentaci pana místostarosty uvedlo, že nebude uplatňovat dozorová
opatření. U vyhlášky č.5/2019 o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech odbor dozoru MV tvrdí, že je v
rozporu s ústavou. Podle právního názoru pana místostarosty je toto stanovisko přinejmenším sporné a navrhl radě
města vyhlášku dále neupravovat. Diskuse proběhla nad oprávněností Ministerstva vnitra zasahovat do rozhodování
samosprávy města.
Usnesení č.: R/2020/096
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
stanoviska ministerstva vnitra - odbor dozoru obecně závazným vyhláškám města ze dne 19.02.2020 a 20.03.2020
II. u k l á d á
předložit nejpozději do 30.06.2020 zastupitelstvu města návrh na změnu vyhlášky č.3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství vycházející ze stanoviska ministerstva
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.06.2020

III. u k l á d á
informovat ministerstvo vnitra - odbor dozoru o přijatých opatřeních
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

24. Rozpočtové opatření RM 01/2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil s ohledem na nouzový stav k projednání návrh Rozpočtového opatření rady města, aby byl
zajištěn dostatečný finanční prostor pro nákup bezpečnostního materiálu pro krizové řízení města. Návrh nemění
celkovou bilanci rozpočtu, pouze přesouvá prostředky z kapitoly Správa MěÚ do kapitoly Rezervy pro krizové stavy. Ve
schváleném rozpočtu byla připravena pro tyto účely částka 50.000 Kč, tímto opatřením bude k dispozici 250.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/097
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření RM 01/2020 spočívající ve změně položek:
- 2.1.1 Správa MěÚ vč. nákladů na samosprávu ..... -200.000 Kč
- 2.1.2 Rezerva pro krizové stavy .......................... +200.000 Kč
II. u k l á d á
zapracovat rozpočtové opatření do detailního rozpisu rozpočtu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
25. Dopis správce městských lesů p. Jedličky
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta a místostarosta informovali o situaci v městských lesích a nákupu vozidla pro lesní dělníky v návaznosti
na rozpočet. Nákup Dacie Logan odpovídal rozpočtované ceně, ale podle správce městských lesů to není vhodné
vozidlo do lesního terénu, byť jej sám vybral. Diskuse proběhla nad variantou toto vozidlo přenechat sociálnímu
odboru a pro lesní hospodářství pořídit automobil s vyšším podvozkem.
Usnesení č.: R/2020/098
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
dopis správce městských lesů
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

26. Závěr
Po vyčerpání schváleného programu pan starosta informoval o situaci na úřadě, spolupráci s příspěvkovými
organizacemi města a okolními obcemi správního obvodu v době vyhlášeného nouzového stavu. Konstatoval, že
podpora ze strany státu a kraje je na nízké úrovni. Pan místostarosta informoval o jednáních na téma zrušení tratě
mezi Heřmanovým Městcem a Chrudimí. Dále informoval o situaci ohledně směny a případného nájmu nebo koupě
pozemku v jihovýchodní části náměstí (proti budově, ve které je umístěna Česká spořitelna a.s.). Závěrem bylo
shodnuto, že plánovaná návštěva členů rady v místní Základní umělecké škole na den 20.4.2020 bude zrušena.
Závěrem pan starosta poděkoval za 100 % přítomnost členů rady a zodpovědný přístup k plnění funkce člena rady
města.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

