Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 14. mimořádného jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 10. 7. 2018 v 8:00hod.
Elektronické hlasování Rady města Heřmanův Městec, Elektronické hlasování Rady města
Heřmanův Městec,
Přítomni:

Josef Kozel, Otakar Volejník, František Dvořák, MBA, Petr Kotora, MBA, Tereza Machová, PharmDr, Jiří
Pošík, Jan Řehák

Omluveni:
Zapsal:

Lucie Kratochvílová, vedoucí sekretariátu

Přizváni:
Text zahájení:
S ohledem na termín dalšího řádného jednání Rady města Heřmanův Městec, které má proběhnout dne 31.7.2018, bylo
panem místostarostou Otakarem Volejníkem, z důvodu potřeby rychlého projednání dokumentů radou města, svoláno
elektronické hlasování, které proběhlo ve dnech 09.07.2018 až 10.07.2018, ukončeno bylo ve 13:00 hodin. Radním byly
zaslány všechny potřebné materiály včetně příloh k prostudování. Elektronického hlasování se zúčastnili všichni členové
rady města.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Veřejné osvětlení místní komunikace v Chotěnicích - výběr dodavatele

2.

Umístění ostrůvku na I/17

3.

Prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu

4.

Smlouva o poskytnutí dotace

5.

Čerpání fondu odměn a rezervního fondu - SPOKUL HM, p.o.

K jednotlivým bodům programu:

1.

Veřejné osvětlení místní komunikace v Chotěnicích - výběr dodavatele
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
V bodě č.1 bylo hlasováno, na základě doporučení výběrové komise, o uzavření smlouvy o dílo s panem Vladimírem
Polákem na veřejnou zakázku "Veřejné osvětlení místní komunikace v Chotěnicích". Na zakázku podal nabídku pouze
jeden účastník, cena je však nižší než částka v rozpočtu města, proto bylo doporučeno smlouvu uzavřít.
Usnesení č. R/2018/223
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Veřejné osvětlení místní komunikace v Chotěnicích"

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s panem Vladimírem Polákem, IČO: 63579928 na veřejnou zakázku "Veřejné osvětlení
místní komunikace v Chotěnicích"

III. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo s panem Vladimírem Polákem, IČO: 63579928 na veřejnou zakázku
"Veřejné osvětlení místní komunikace v Chotěnicích"
Termín: 31.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Umístění ostrůvku na I/17
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
V bodě č.2 bylo hlasováno, o schválení smlouvy se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro umístění ostrůvku na
komunikaci I/17. Jedná se o úpravu přechodu pro chodce v ulici 5.května v Heřmanově Městci (u kapličky). Při
hlasování byl proti pan Řehák a paní Machová.
Usnesení č. R/2018/224
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou smlouvu na umístění ostrůvku pro přechod pro chodce na I/17 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Termín: 20.07.2018

Přijato, pro: 5, proti: 2, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
V bodě č.3 bylo hlasováno o uzavření nájemní smlouvy na městský byt č. 5, Tylova čp. 386, a to na dobu určitou.
Žadatelka písemnou žádostí požádala o prodloužení nájmu o další rok, tj. 1.8.2018 do 31.7.2019.
Usnesení č. R/2018/225
Předloženo bylo následující usnesení:
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I.

schvaluje
prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 5, Tylova čp. 386, Heřmanův Městec žadatelce, a
to od 1.8.2018 do 31.7.2019

II.

ukládá
1. Mgr. Janě Kopecké, vedoucí sociálního odboru
1.1.

zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Termín: 31.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Smlouva o poskytnutí dotace
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
V bodě č.4 bylo hlasováno o schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
na přípravu a konání Heřmanoměsteckých slavností dne 29. září 2018, č. KH/2018/23733.

Usnesení č. R/2018/226
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace, ve výši Kč 30.000,-Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, na přípravu
a konání Heřmanoměsteckých slavností dne 29. září 2018,č. KH/2018/23733

II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

zajistit uzavření smlouvy
Termín: 16.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Čerpání fondu odměn a rezervního fondu - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
V bodě č.5 vzala rada města na vědomí oznámení pana ředitele Nevečeřala o čerpání fondu odměn a čerpání z
rezervního fondu na povinné odvody za účelem výplaty pololetních prémií zaměstnancům. Jedná se o částku 38 000
Kč z fondu odměn a 10 200 Kč z fondu rezervního (povinné odvody). Stav RF k 31.3.2018 činí 152 515,49 Kč, stav
fondu odměn 131 000 Kč.
Usnesení č. R/2018/227
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
výplatu odměn pololetních prémií zaměstnancům SPOKUL HM, p.o. z fondu odměn a uvolnění prostředků z
rezervního fondu na povinné odvody
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II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 3.8.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta

Strana 4/4

