Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 19. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 02.12.2019 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad 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 pro dopravu a rozvoj města - změna složení

Josef Kozel (ST)

4. Odkup části pozemku p.č. 1396

Josef Kozel (ST)

5. Chodník v ul. Podél Dráhy - přeložka plynovodu - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemena

Josef Kozel (ST)

6. Smlouvy o připojení nového odběrného místa - kašna v Havlíčkově ulici

Josef Kozel (ST)

7. Veřejnoprávní smlouva pečovatelská služba - Míčov

Ing. Ivana Jankovská (KT)

8. Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9. Smlouva o poskytnutí dotace na TIC

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

10. SPOKUL HM, p.o. - žádost o čerpání fondu odměn a rezervního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. MŠ Heřmanův Městec, Jonášova 726 - čerpání rezervního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Základní umělecká škola Heřmanův Městec - žádost o rozpuštění nedobytných
pohledávek v účetnictví

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Vyřazení neupotřebitelného majetku - Domov pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův
Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Návrh na výplatu mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací a
stanovení jejich platových výměrů pro rok 2020

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 4/2019

Josef Kozel (ST)

16. Návrh rozpočtu města a VH na rok 2020

Josef Kozel (ST)

17. Zasedání zastupitelstva města 4/2019

Josef Kozel (ST)

18. Zrušení nařízení Rady města č. 2/2018

Ing. Ivana Jankovská (KT)

19. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, podal informaci o zápisu z jednání dne 18.11. 2019, který byl bez
připomínek a byl zveřejněn na úředních deskách a webu města. Předložil návrh programu nastávajícího jednání, který
byl jednomyslně schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění v období od 18.11.2019 do 2.12.2019. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2019/383
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 18.11.2019 do 2.12.2019.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Komise pro dopravu a rozvoj města - změna složení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil rezignaci předsedy Komise pro dopravu a rozvoj města Jana Štěňhy a nominaci spolku Heřmani,
který navrhl náhradníka Ing. Martina Jelínka. Diskuze proběhla nad obsazením funkce předsedy komise, všichni
oslovení, které si rada města vybrala nabídku předsednictví odmítli. Po následné diskuzi nad dalším postupem pan
starosta navrhl zrušit komisi a oslovit stávající členy, zda chtějí pracovat v nové komisi a jakou roli v ní sami očekávají a
vytipovat nové aktivní členy z řad odborné veřejnosti. Činnost komise by tak byla obnovena z počátku roku 2020.
Usnesení č.: R/2019/384
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení pana Jana Štěňhy z pozice předsedy i člena Komise pro dopravu a rozvoj města k 13.11.2019
II. r u š í
Komisi pro dopravu a rozvoj města

III. u k l á d á
oslovit stávající členy Komise pro dopravu a rozvoj města a předložit návrh nového složení komise včetně
předsedy
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 31.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

4.

Odkup části pozemku p.č. 1396
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil nabídku na odkup části pozemku parcelní číslo 1396 v k.ú. Heřmanův Městec. Město již vlastní
1/4 tohoto pozemku a paní Pecková nabídla městu k odkoupení zbývající 3/4 pozemku. Jedná se o pozemek
nacházející se vedle silnice směrem na Čáslav. Dle znaleckého posudku je cena podílu paní Peckové vyčíslena na
64.642,50 Kč. Paní Pecková s cenou dle znaleckého posudku souhlasí. Pan místostarosta připomněl, že pozemek je v
územním plánu určen pro výstavbu obchvatu města.
Usnesení č.: R/2019/385
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
odkoupení 3/4 pozemku parcelní číslo 1396 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Evy Peckové za cenu 64.642,50 Kč.
II. u k l á d á
zajistit předložení k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Chodník v ul. Podél Dráhy - přeložka plynovodu - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v ulici Podél Dráhy z důvodu
budování nového chodníku (viz usnesení Rady města č. R/2019/354 ze dne 4.11.2019) se společností GasNet, s.r.o.
zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
Usnesení č.: R/2019/386
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou
společností GridServices, s.r.o. související s přeložkou plynárenského zařízení v rámci stavby chodníku v ul. Podél
Dráhy
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou
společností GridServices, s.r.o. související s přeložkou plynárenského zařízení v rámci stavby Chodník v ul. Podél
Dráhy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

6.

Smlouvy o připojení nového odběrného místa - kašna v Havlíčkově ulici
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta předložil ke schválení Smlouvy o připojení nového odběrného místa pro dodávku elektřiny pro kašnu v
Havlíčkově ulici budovanou v rámci rekonstrukce veřejného prostranství.
Usnesení č.: R/2019/387
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy č. 19_NN_1009271384 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě
2. uzavření dodatku k závěrkovému listu č. EL-20180919-1194-1 se společností EP ENERGY TRADING, a.s. na
dodávku elektřiny v roce 2019
3. uzavření dodatku k závěrkovému listu č. EL-20190725-1608-1 se společností EP ENERGY TRADING, a.s. na
dodávku elektřiny v roce 2020
II. u k l á d á
1. zajistit uzavření smlouvy č. 19_NN_1009271384 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě
2. zajistit uzavření dodatku k závěrkovému listu č. EL-20180919-1194-1 se společností EP ENERGY TRADING, a.s. na
dodávku elektřiny v roce 2019
3. zajistit uzavření dodatku k závěrkovému listu č. EL-20190725-1608-1 se společností EP ENERGY TRADING, a.s. na
dodávku elektřiny v roce 2020
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 19.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
7.

Veřejnoprávní smlouva pečovatelská služba - Míčov
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost starosty obce Míčov-Sušice o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytování soc.
služby (pečovatelské služby) mezi Obcí Míčov-Sušice a Městem Heřmanův Městec. Dle vyjádření starosty obce MíčovSušice jde o zajištění poskytování pečovatelské služby pro občany obce Míčov-Sušice, Zbyslavec, Rudov a Jetonice.
Momentálně není žádný konkrétní pečovatelský úkon požadován. Dle sdělení vedoucí sociálního odboru při
současném počtu 3 pečovatelek je poskytování této služby ze strany města Heřmanův Městec obtížné vzhledem k
časově náročné dojezdové vzdálenosti. Rada města proto uzavření smlouvy neschválila.
Usnesení č.: R/2019/388
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi Obcí Míčov-Sušice a Městem Heřmanův
Městec.
II. u k l á d á
informovat starostu obce Míčov-Sušice
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na prodloužení nájemních smluv na městské byty, konkrétně pro Jana Baxu,
manžele Jiřího a Hanu Starých, Renátu Zubajovou a Zdeňka Mrkuse, kteří požádali o prodloužení nájmu na další
období. Žadatelé byli seznámeni se skutečností, že nájem bude uzavřen pouze do 30.9.2020, a to z důvodu sjednocení
termínu všech nájemních smluv na dobu určitou. Město Heřmanův Městec za žadateli neeviduje žádné pohledávky.
Usnesení č.: R/2019/389
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1.1. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec Janu
Baxovi, a to od 1.1.2020 do 30.9.2020 za cenu 65 Kč/m2
1.2.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Tylova čp. 387, Heřmanův Městec manž. Jiřímu a
Haně Starým, a to od 1.1.2020 do 30.9.2020 za cenu 65 Kč/m2
1.3.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 12, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Renátě Zubajové, a to od 1.1.2020 do 30.9.2020 za cenu 55 Kč/m2
1.4. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 7, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Zdeňku Mrkusovi, a to od 1.1.2020 do 30.9.2020 za cenu 55 Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytů
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

9.

Smlouva o poskytnutí dotace na TIC
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických
informačních center v Pardubickém kraji“ a požádal o její schválení.
Usnesení č.: R/2019/390
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Smlouvu č.OKSCR/19/25410 o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických
informačních center v Pardubickém kraji“
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních
center v Pardubickém kraji" č. OKSCR/19/25410.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. SPOKUL HM, p.o. - žádost o čerpání fondu odměn a rezervního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. pana Dalimila Nevečeřala o čerpání fondu odměn ve výši
64.000 Kč a rezervního fondu v částce 21.700 Kč v souvislosti s vyplacením mimořádných ročních odměn
zaměstnancům. Aktuální zůstatek fondu odměn je 98.000 Kč a rezervního fondu je 84.213 Kč.
Usnesení č.: R/2019/391
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. pana Dalimila Nevečeřala o čerpání fondu odměn ve výši 64.000 Kč a rezervního
fondu v částce 21.700 Kč v souvislosti s vyplacením mimořádných ročních odměn zaměstnancům.
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o., panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 10.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
11. MŠ Heřmanův Městec, Jonášova 726 - čerpání rezervního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky MŠ Jonášova, paní Hany Vaňkové o uvolnění částky 70 000 Kč z
rezervního fondu MŠ Jonášova. Částka bude využita k dalšímu rozvoji činnosti příspěvkové organizace na drobné
opravy, odstranění nutných závad zjištěných kontrolou apod. Ve fondu zůstane po uvolnění výše uvedené částky 41
871 Kč.
Usnesení č.: R/2019/392
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání částky 70 000 Kč z rezervního fondu. Částka bude využita k dalšímu rozvoji činnosti příspěvkové organizace
§30 odst. 2 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726, paní Haně Vaňkové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 09.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
12. Základní umělecká škola Heřmanův Městec - žádost o rozpuštění nedobytných pohledávek v účetnictví
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele Základní umělecké školy Heřmanův Městec pana Pavla Starého o
rozpuštění nedobytných pohledávek v účetnictví. Jedná se o nedobytné pohledávky, proto je navrženo jejich
rozpuštění do nedaňových nákladů v celkové částce 2 903,28 Kč.

Usnesení č.: R/2019/393
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rozpuštění nedobytných pohledávek v účetnictví ZUŠ Heřmanův Městec v celkové částce 2.903,28 Kč

II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Základní umělecké školy Heřmanův Městec, panu Pavlu Starému
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
13. Vyřazení neupotřebitelného majetku - Domov pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil Zápis likvidační komise Domova pro seniory ze dne 22.11.2019 s žádostí o odsouhlasení
postupu likvidace, který je v příloze žádosti navržen. Dle sdělení pana ředitele Ing. Petra Mazury byl veškerý majetek
uvedený v seznamu nabídnut pomocí emailu organizacím jejichž zřizovatelem je město Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2019/394
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navržený postup likvidační komise Domova pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec ze dne 22.11.2019
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
14. Návrh na výplatu mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací a stanovení jejich platových výměrů pro
rok 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací a
přehodnocení nadtarifních složek platu (příplatek za vedení a osobní ohodnocení) a zdůvodnil jejich výši. Zároveň
navrhl, aby o odměně a nadtarifních složkách platu ředitelky MŠ Jiráskova bylo rozhodnuto až po skončení
veřejnosprávní kontroly, která v MŠ probíhá, podle výsledků této kontroly.
Usnesení č.: R/2019/395
Rada města Heřmanův Městec
I. r o z h o d u j e
1. o udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec dle návrhu v příloze
usnesení

2. o stanovení příplatků za vedení a osobních příplatků pro ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem
Heřmanův Městec, od 1.1.2020 dle návrhu v příloze usnesení
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 4/2019
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Rozpočtové opatření č. 4/2019 a doporučil jeho přijetí pro zastupitelstvo města.
Obsahuje schválené dotace na straně příjmů a výdajů a některé úpravy a přesuny v rámci rozpočtu bez vlivu na
celkovou bilanci rozpočtu, díky dotacím je celková bilance opatření + 184 tis. Kč.
Usnesení č.: R/2019/396
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2019 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. Návrh rozpočtu města a VH na rok 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o přípravě rozpočtu na rok 2020, o pracovních poradách rady města, zastupitelstva města
nad rozpočtem města a projednání návrhu na zasedání Finančního výboru zastupitelstva města. Předložil projednaný
návrh rozpočtu města včetně návrhu rozpočtu vedlejšího hospodářství na rok 2020.
Usnesení č.: R/2019/397
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2020 a doporučuje jejich schválení zastupitelstvu města
II. u k l á d á
předložit návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2020 na jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 16.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
17. Zasedání zastupitelstva města 4/2019
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání návrh programu zasedání zastupitelstva č. 4/2019, které se bude konat v pondělí
16.12.2019 od 17.00 hod.

Usnesení č.: R/2019/398
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Návrh programu jednání Zastupitelstva města dne 16.12.2019:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Pozemky (odprodej, odkup)
10) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
11) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
12) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
14) Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných místech
15) Hospodaření města 2019 - stav k 30.9.2019
16) Rozpočtové opatření ZM/2019/04
17) Rozpočet města na rok 2020
18) Diskuse
19) Závěr
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
18. Zrušení nařízení Rady města č. 2/2018
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Usnesení č.: R/2019/399
Rada města Heřmanův Městec
I. r u š í
Nařízení rady města č. 2/2018 - Pravidla pro umisťování reklamních zařízení na území města Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit odstranění Nařízení rady města č. 2/2018 z úředních desek a webu města
Zodpovídá: Ondřej Baumgartner, správce IT
Termín: 10.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. Závěr
Pan starosta předložil žádost TJ Jiskra HM o výstavbu plochy pro sport - tenisové zdi. Paní Ulrichová dovysvětlila
stanovisko sportovců, zeď se v minulých letech zbourala z důvodu nefunkčnosti a teď se navrhuje výstavba nové v
jiných místech. Pan Bareš doplnil, že Komise sportovní se tímto problémem zabývala, ale žádost byla doručena po
zpracování návrhu rozpočtu 2020, a bude postoupena k dalšímu projednání v rámci úprav celého areálu městských
sportovišť za sportovní halou.

Pan starosta informoval o vyhlášení termínu k veřejnému projednání změny územního plánu na den 13.1.2020 od
17.00 hod, požádal členy rady, aby se jednání zúčastnili.
Dále informoval o dopisu p. Jaroslava Heřmánka na téma úpravy ulice Šimonkova, se kterým bude seznámeno
zastupitelstvo města.
Po projednání schváleného programu pan starosta jednání v 17.10 hod ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

