Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 13. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 07.09.2020 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Jan Bareš

Zapsal:

Lucie Kratochvílová, DiS – vedoucí sekretariátu

Přizváni:

Dalimil Nevečeřal – ředitel SPOKUL HM, p.o.

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Komise pro cestovní ruch a propagaci města

Ing. Ivana Jankovská (KT)

4. Přechod nájmu - část p.p.č. 1628/1

Josef Kozel (ST)

5. Odprodej pozemku p.č. 2092/3

Josef Kozel (ST)

6. Zřízení věcného břemene - ul. Jarkovského

Josef Kozel (ST)

7. Zřízení věcného břemene - p. David

Josef Kozel (ST)

8. Směna části pozemku p.č. 246/1 a 860/2

Josef Kozel (ST)

9. Návrh na pořízení změny č.2 ÚP HM

Josef Kozel (ST)

10. Stavební úpravy MŠ Jonášova

Josef Kozel (ST)

11. Smlouva o připojení odběrného místa - veřejné osvětlení Konopáč

Josef Kozel (ST)

12. Smlouva o připojení odběrného místa - č.p. 22 - navýšení hodnoty jističe

Josef Kozel (ST)

13. Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb - tiskárna pro
sekretariát MěÚ

Josef Kozel (ST)

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přeložka plynovodu při
rekonstrukci přechodu pro chodce na náměstí Míru

Josef Kozel (ST)

15. Souhlas s provedením prací - p. Cejpek

Josef Kozel (ST)

16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/20/20391

Josef Kozel (ST)

17. Navýšení kapacity Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID - 19 v
rámci mimořádného dotačního řízení číslo:53/2020SOC/OKD - Domov pro seniory, U
Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Změna organizačního řádu - zařazení TIC pod SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Pronájem kavárny ve sportovní hale

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

22. Zakoupení hotelu Bílý beránek - městské kino

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

23. TIC - smlouva Pardubický kraj - podpora činnosti

Josef Kozel (ST)

24. CEMEX - smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

Josef Kozel (ST)

25. KOTELNY - provoz 2021+

Josef Kozel (ST)

26. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3/2020

Josef Kozel (ST)

27. Členství města v SMS ČR

Josef Kozel (ST)

28. Zasedání zastupitelstva města 3/2020 - 21.9.2020

Josef Kozel (ST)

29. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval o zápisu z jednání dne 24.8.2020, který byl bez
připomínek a byl zveřejněn na úředních deskách a webu města, pak předložil návrh programu jednání, který byl
schválen. Omluvil z jednání J. Bareše a tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Jankovskou, zápis z jednání zajistí vedoucí
sekretariátu L. Kratochvílová. Na úvod přivítal i hosta, ředitele p.o. SPOKUL Dalimila Nevečeřala. Ten předložil členům
rady koncepci chodu Turistického informačního centra a jeho možné začlenění do struktur SPOKULu. Poukázal na
nezbytnost vzniku koncepce cestovního ruchu ve městě, neboť dle jeho slov, není nijak pevně ustanovena. Následně
proběhla diskuse nad současným stavem a návrhy modelu provozu a požadavků na činnost zaměstnanců TIC. Z. Ryčl
poukázal na motivaci rady města, která není primárně vedena ekonomickou stránkou, ale spíše vyšším provozním
komfortem samotného TIC směrem k veřejnosti. I on však očekává postupný vznik synergií a pracovní součinnosti s
ostatními pracovníky SPOKULu, a tím i určitou míru úspor v budoucnu. V návaznosti na tyto informace představil p.
Nevečeřal možné propojení pracovních náplní uvnitř jeho organizace, aby TIC měl větší prostor pro rozvoj a nabízené
služby v budoucnu, včetně možné kooperace a koordinace průvodců po památkách atp. Pan starosta po proběhlé
diskusi poděkoval panu řediteli za důkladnou přípravu a informoval jej, že po dnešním jednání rady bude záměr
začlenění TIC pod SPOKUL předložen na nejbližším jednání zastupitelstva města, tj. 21.9.2020. Pan Nevečeřal se poté
rozloučil a dalšího jednání rady se neúčastnil.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Pan starosta předložil kontrolu plnění usnesení od 24.8.2020 do 7.9.2020. Všechna usnesení byla splněna v termínu,
kromě usnesení č. R/2020/134 - Opakovaná žádost o prodej pozemku p.č. 582/14 a st.1879 - Kutlvašrovi, u kterého
pan starosta požádal s ohledem na prázdninové období a popovodňový stav na území města o prodloužení termínu
do 30.9.2020. Druhým nesplněným usnesením je usnesení č. R/2020/200 - Pronájem nebytových prostor - kavárna v
hale, u kterého smlouva nebyla nájemcem podepsána. Po dohodě s místostarostou a projednávaným bodem
dnešního jednání č.21 byl termín prodloužen do 1.10.2020.
Usnesení č.: R/2020/229
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 24.8.2020 do 7.9.202

II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. R/2020/134 - Opakovaná žádost o prodej pozemku p.č. 582/14 a
st.1879 - Kutlvašrovi, do 30.9.2020.
III. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. R/2020/200 - Pronájem nebytových prostor - kavárna v hale, do
10.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Komise pro cestovní ruch a propagaci města
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Pan místostarosta předložil k projednání zápisy z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města od začátku
roku. Všech zasedáních se účastnil osobně a upozornil, že za nejpodstatnější lze považovat přesun TIC pod
SPOKUL HM, p.o., se kterým komise souhlasí a doporučuje jej. Pan starosta sdělil, které z námětů komise se již
realizují a pan místostarosta bude referovat komisi o průběhu plnění.
Usnesení č.: R/2020/230
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020
II. u k l á d á
informovat komisi o detailech řešení návrhů vzešlých ze zápisů komise č.1-3/2020
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Přechod nájmu - část p.p.č. 1628/1
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Miroslavy Weissové o ukončení nájmu na část pozemku parcelní číslo
1628/1 v k.ú. Heřmanův Městec - díl B, který má od města Heřmanův Městec pronajatý jako zahradu. Současně
požádala o pronájem této části paní Silvie Krotilová - dcera paní Weissové. Záměr byl zveřejněn od 20.8.2020 7.9.2020 a nebyly k němu vzneseny připomínky.
Usnesení č.: R/2020/231
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájmu na část pozemku parcelní číslo 1628/1 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Miloslavou Weisovou
II. s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1628//1 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Silvií
Krotilovou
III. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o ukončení nájmu a nové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parcelní číslo
1628/1 v k.ú. Heřmanův Městec

Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
5.

Odprodej pozemku p.č. 2092/3
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Anny Markové na odkoupení městského pozemku parcelní číslo
2092/3 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v Havlíčkově ulici podél komunikace a v katastru nemovitostí je
veden také jako ostatní komunikace. Na části tohoto pozemku je vybudovaný chodník, na zbylé části by mohlo být i v
budoucnu vybudováno jeho prodloužení. Nesouhlas s prodejem vyslovil městský architekt i odbor Správa majetku
města při MěÚ.
Usnesení č.: R/2020/232
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 2092/3 v k.ú. Heřmanův Městec paní Anně Markové
II. u k l á d á
zajistit informování paní Markové o výsledku Rady města Heřmanův Městec a předložení zastupitelstvu k
projednání
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 21.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Zřízení věcného břemene - ul. Jarkovského
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-207963/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec. Jednalo se o uložení
kabelového vedení NN v délce 130 m do městských pozemků parcelní číslo 2174/1, 2179/1, 322/1, st. 389, 294/1 v
k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení byl stanoven dle cenové mapy platné od 21.09.2015 ve výši 25. 000, - Kč +
DPH. Souběžně byla předložena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-207963/SIS/02 až 04 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec a
rodinou Pochobradských, která se týkala uložení kabelového vedení pro připojení odběrného místa v délce 7 m ve
stejném území v rámci jednoho projektu ČEZ. Poplatek za zřízení byl stanoven dle cenové mapy platné od 21.09.2015
ve výši 2.500, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2020/233
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-122007963/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
II. s c h v a l u j e
předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-122007963/SIS/02 až 04 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., městem Heřmanův Městec a rodinou Pochobradských

III. u k l á d á
zajistit podepsání smluv č. IE-12-2007963/VB/01 a IE-12-207963/SIS/02 - 04 se společností ČEZ Distribuce, a.s., a
rodinou Pochobradských
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 11.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Zřízení věcného břemene - p. David
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Jaromíra Davida týkající se smlouvy na věcné břemeno, uložení
kanalizační přípojky do pozemku města parcelní číslo 1656/3 v k.ú. Heřmanův Městec o délce 4,6 m. Poplatek za
zřízení byl stanoven dle cenové mapy platné od 21.09.2015 ve výši 2.500, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2020/234
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi panem Jaromírem Davidem a městem Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jaromírem Davidem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Směna části pozemku p.č. 246/1 a 860/2
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání směnu části pozemku v majetku města parcelní číslo 860/2 v k.ú. Heřmanův
Městec za část pozemku parcelní číslo 246/1 v k.ú. Heřmanův Městec, který je v majetku společnosti Čechovy
Zahrádky s.r.o. O směnu požádalo město Heřmanův Městec vzhledem k tomu, že tato část pozemku zasahuje a je
připlocena k hřišti základní školy, které město chce rekonstruovat. Již v minulosti byla tato směna radou města
schválena, ale v zastupitelstvu nebyla projednána, neboť došlo ke změně majitelů. S novým majitelem tak byla
projednána a odsouhlasena ve stejném duchu, jako směna navržená a odsouhlasená s majitelem předchozím.
Usnesení č.: R/2020/235
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
směnu části pozemku v majetku města parcelní číslo 860/2 v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku parcelní číslo
246/1 v k.ú. Heřmanův Městec se společností ČECHOVY ZAHRÁDKY s.r.o.
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru a předložení k projednání zastupitelstvu směnu se společností ČECHOVY ZAHRÁDKY s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 15.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Návrh na pořízení změny č.2 ÚP HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání radě města návrh na pořízení změny Územního plánu č.2, a to na základě jednání s
p. Zahrádkou (Čechovy zahrádky s.r.o.), Ing. Kovandovou (Odbor územního plánování MěÚ Chrudim) a dle doporučení
architekta města p. Teplého. Změna se týká pouze textové části a náklady vyvolané p. Zahrádkou na zpracovatele projektanta ÚP p. Dobiáše budou hrazeny přímo iniciátorem, tj. p. Zahrádkou. V prvním kroku je třeba schválit tzv.
Návrh na pořízení změny č.2 ÚP Heřmanův Městec v zastupitelstvu. Poté by rada schvalovala smlouvu s projektantem
p. Dobiášem (viz. náklady - úhrada p. Zahrádka) a po zpracování by výslednou změnu opět schvalovalo zastupitelstvo.
Pro samotné projednání v zastupitelstvu bude pozván městský architekt, který změnu náležitě odůvodní a osvětlí.
Součástí změny by byla i úprava textové části v lokalitě Pod nádražím, aby bylo možné připravit studii zastavitelnosti
území a dokončit majetkové žádosti majitelů sousedních pozemků.
Usnesení č.: R/2020/236
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit Návrh na pořízení změny č. 2 ÚP Heřmanův Městec v souladu se zněním § 46 odst. 3
stavebního zákona. Změna č. 2 ÚP Heřmanův Městec bude pořizována v souladu se zněním § 55a zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon (tzv. zkráceným postupem).
II. d o p o r u č u j e
stanovit určeného zastupitele pro pořizování změny č. 2 ÚP Heřmanův Městec pana Josefa Kozla, starostu města.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Stavební úpravy MŠ Jonášova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání návrh stavebních úprav v mateřské škole Jonášova z důvodu navýšení kapacity
dětí. Jedná se o úpravu prostor, které dříve využíval Radovánek. Rada města diskutovala kalkulované náklady na
stavební úpravy, které byly naznačeny projektantem. Jejich definitivní znění však vyplyne až ze zpracovaného
projektu, jehož cenovou nabídku rada odsouhlasila.
Usnesení č.: R/2020/237
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na Stavební úpravy MŠ Jonášova
II. u k l á d á
zajistit objednání vyhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy v MŠ Jonášova
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
III. u k l á d á
zahrnout náklady na vypracování projektové dokumentace na akci ,,Stavební úpravy MŠ" do rozpočtového
opatření ZM č.3/2020
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 21.09.2020
IV. u k l á d á
zahrnout náklady na Stavební úpravy v MŠ Jonášova do návrhu rozpočtu na rok 2021
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.12.2020

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Smlouva o připojení odběrného místa - veřejné osvětlení Konopáč
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se
společností ČEZ Distribuce, a.s., která řeší vyvolané přemístění elektroměrového rozvaděče pro veřejné osvětlení v
místní části Konopáč. V současnosti je rozvaděč VO umístěný na soukromém pozemku parc. č. st.987 v k. ú. Heřmanův
Městec na fasádě domu č.p. 18 ve vlastnictví p. Syrového. Rozvaděč je umístěn vedle elektroměrového rozvaděče pro
dům č.p.18. Pan Syrový má záměr provést přístavbu garáže a z tohoto důvodu přemístit i oba rozvaděče, které mají
být nově umístěné vedle sebe u stěny přístavby. Přemístění rozvaděče VO by pan Syrový provedl na vlastní náklady.
Usnesení č.: R/2020/238
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. 20_SOP_01_4121687979 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. 20_SOP_01_4121687979 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Smlouva o připojení odběrného místa - č.p. 22 - navýšení hodnoty jističe
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se
společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se navýšení hodnoty jističe před elektroměrem stávajícího odběrného místa
elektřiny v č.p. 22 (stará radnice) z 3x25A na 3x40A, a to na základě doporučení pana Poláka, který zde prováděl
novou instalaci elektrických rozvodů v prostorách pro městkou policii. Na stejný elektroměr jsou připojené i další
prostory v objektu a uvedené navýšení si vyžádaly nároky na zařízení nových prostor městské policie.
Usnesení č.: R/2020/239
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. 20_SOP_01_4121691150 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se
společností ČEZ Distribuce, a. s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. 20_SOP_01_4121691150 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Smlouva o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb - tiskárna pro sekretariát MěÚ
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb se společností
ARLES, s.r.o., která řeší pořízení nového multifunkčního tiskového zařízení Develop ineo+ 227 pro potřeby sekretariátu
MěÚ, včetně zajištění servisních služeb a dodávek spotřebního materiálu. Toto projednání bylo staženo z programu
minulé rady a pro současné jednání doplněno o cenové porovnání s pořízením vlastního stroje a provozem ve vlastní
režii. Nové zařízení nahradí dosud používaný stroj Canon iR2770 pořízený v roce 2009. Výrobce v roce 2018 ukončil
podporu a výrobu náhradních dílů pro toto zařízení a z toho důvodu byla dodavatelem ukončena servisní smlouva.
Zařízení je nyní ve stavu, kdy pro další používání vyžaduje provedení pravidelné údržby, opravy podávání papíru a
výměnu tiskového válce, což vzhledem k celkovým nákladům přesahujícím 10 000 Kč a s přihlédnutím ke stáří,
opotřebení a vysoké pravděpodobnosti dalších budoucích výdajů na opravy a údržbu není ekonomicky smysluplné.
Diskuse proběhla nad oběma variantami pořízení, tedy přímý nákup versus nájem. Pan Ryčl souhlasil s nákupem pro
potřeby sekretariátu, ale nesouhlasil se způsobem pořízení. V samotném hlasování proto hlasoval proti návrhu.

Usnesení č.: R/2020/240
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb se společností ARLES, s.r.o.
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o nájmu a poskytování servisních a materiálových služeb se společností ARLES, s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 1, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přeložka plynovodu při rekonstrukci přechodu pro chodce
na náměstí Míru
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve
vlastnictví Města Heřmanův Městec parc. č. 2186/4 a 2386/2 v k. ú. Heřmanův Městec, bez které GasNet, s.r.o.
nevydá stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení a nebude možná realizace. V rámci připravované
bezbariérové úpravy přechodu pro chodce na náměstí Míru (proti budově České spořitelny) je nutná přeložka
plynovodu, ke které má Město Heřmanův Městec již uzavřenou smlouva o zajištění přeložky se společností GasNet,
s.r.o. Jedná se o poslední dosud neupravený přechod v samotném centru na silnici I/17, samotná realizace úpravy
celého přechodu se předpokládá v roce 2021.
Usnesení č.: R/2020/241
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800091698/3/BVB/P se společností GasNet,
s.r.o. k plynovodu na pozemcích Města Heřmanův Městec, který bude umístěn v rámci jeho přeložky při stavbě
"PREL A STL plynovod ,Heřmanův Městec, Město HM, číslo stavby: 8800091698"
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800091698/3/BVB/P se společností
GasNet, s.r.o. k plynovodu na pozemcích Města Heřmanův Městec, který bude umístěn v rámci jeho přeložky při

stavbě "PREL A STL plynovod ,Heřmanův Městec, Město HM, číslo stavby: 8800091698"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Souhlas s provedením prací - p. Cejpek
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Pavla Cejpka o souhlas s realizací zateplení domu č.p. 924 v ulici
Rozsypalova. Dům stojí na hranici pozemků a zateplení tak přesáhne o šířku izolačního materiálu, tj. o 7 cm, nad
pozemek města. Rada města jednomyslně souhlasila.
Usnesení č.: R/2020/242
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložený Souhlas s provedením prací na domě pana Pavla Cejpka
II. u k l á d á
zajistit podepsání Souhlasu s provedením prací na domě pana Pavla Cejpka
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/20/20391
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/20/20391 o poskytnutí účelové dotace v dotačním
řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na
základě tohoto Dodatku č.1 Smlouvy bude Pečovatelské službě Heřmanův Městec v roce 2020 poskytnuta
Pardubickým krajem dotace ve výši 289.000,- Kč. Základní smlouva byla schválena radou města dne 04.03.2020
usnesením č. R/2020/072, kde dotace dosahovala částky 511.000,- Kč. V roce 2019 byla poskytnuta účelová dotace v
celkové výši 520.000,- Kč. V letošním roce dosáhla celková výše dotace 800.000,- Kč. Zároveň i ocenil dobré reference
na výkon pečovatelské služby a činnost našich pečovatelek.
Usnesení č.: R/2020/243
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 SMLOUVY Č. OSV/20/20391 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dodatku č. 1 SMLOUVY Č. OSV/20/20391 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 25.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Navýšení kapacity Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na navýšení kapacity Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726 z původních
90 na 114 žáků. Jedná se o 24 míst, která vzniknou úpravou prostor Radovánku. Kapacita MŠ by byla navýšena od září
roku 2021. Žádost na Krajský úřad Pardubice na odbor školství je nezbytné podat nejpozději v září 2020 kvůli
financování v příštím školním roce. Navýšení kapacity MŠ napomůže ponížit nedostatek míst v mateřských školách a
umožní uspokojit větší počet zájemců o nástup a docházku do MŠ.

Usnesení č.: R/2020/244
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení kapacity Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726 z původních 90 na 114 žáků. Po schválení
žádosti na KÚ bude kapacita MŠ navýšena od září roku 2021
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: 14.09.2020
III. u k l á d á
podat žádost o navýšení kapacity Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726 na Krajský úřad Pardubického
kraje
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 21.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID - 19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo:53/2020SOC/OKD - Domov
pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil radě Rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID - 19 v rámci mimořádného
dotačního řízení číslo: 53/2020SOC/OKD pro - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec. Jedná se o
částku 393 403,51 Kč a Rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19. Částka byla Domovu pro seniory, U
Bažantnice 63, Heřmanův Městec přiznána ve výši 2 673 370 Kč. Radě jsou rozhodnutí předložena, aby vzala na
vědomí, že domov pro seniory disponuje touto částkou a použije ji na vyplacení odměn pro své zaměstnance.
Usnesení č.: R/2020/245
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID - 19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 53/2020SOC/OKD a
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v
souvislosti s epidemií COVID 19 Domovu pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

19. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost o přijetí věcného daru domovem pro seniory. Jednalo se o toaletní křeslo
v hodnotě 1000 Kč a čtyřkolové chodítko v hodnotě 3000 Kč od dárce Kellerová Marie
Usnesení č.: R/2020/246
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru od dárce KELLEROVÁ Marie. Jedná se o toaletní křeslo v hodnotě 1000 Kč a čtyřkolové
chodítko v hodnotě 3000 Kč
II. u k l á d á
dát na vědomí Ing. Petru Mazurovi, řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 14.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

20. Změna organizačního řádu - zařazení TIC pod SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta na základě výhrad k činnosti TIC předložil návrh na zařazení TIC pod SPOKUL HM, p.o. Mezi
příspěvkovou organizací SPOKUL HM, p.o. a TIC dochází ke kompetenčním sporům (prodej vstupenek, provádění v
synagoze a na židovském hřbitově) a je předpoklad, že pod vedením SPOKULu HM, p.o. dojde ke zlepšení činnosti TIC.
Předloženo bylo rovněž vyjádření TIC, SPOKUL HM, p.o. a Komise pro cestovní ruch, kde všichni toto opatření
doporučují. Samotnému jednání rady předcházela i návštěva ředitele SPOKULU p. Nevečeřala a jeho osobní
představení provozu TIC pod správou SPOKULu. Změna je navržena k 1.1.2021 a bude předložena k projednání v
zastupitelstvu.
Usnesení č.: R/2020/247
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
návrh na organizační změnu spočívající ve zrušení organizační složky města - Turistické a informační centrum
města a její zařazení pod SPOKUL HM, p.o. k 1.1.2021
II. u k l á d á
předložit návrh na organizační změnu spočívající ve zrušení organizační složky města - Turistické a informační
centrum města a její zařazení pod SPOKUL HM, p.o. k 1.1.2021 na jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 20.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. Pronájem kavárny ve sportovní hale
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta osvětlil situaci s novým provozovatelem kavárny ve sportovní hale. Rada města schválila svým
usnesením č. R/2020/200 pronájem kavárny ve sportovní hale p. Dalecké a p. Netolické od 1.9.2020 za nájemné
8.000,- Kč měsíčně. Po vyklizení kavárny předchozím nájemcem a zjištění stavu nebytových prostor nájemkyně
smlouvu ve schváleném znění nepodepsaly a žádají úpravu tak, že by nájem byl uzavřen na dobu dvou let a nájemné
sníženo pro první rok na 4.000,- Kč měsíčně a druhý rok na 6.000,- Kč měsíčně. To vše s ohledem na fakt, že
zprovoznění kavárny bude od provozovatele vyžadovat velké investice. Pan místostarosta navrhl žádosti vyhovět a
uzavřít smlouvu v navrhovaném znění. Proběhla debata nad výší slevy v návaznosti na celé dvouleté období. S
ohledem na povinnost opětovně zveřejnit záměr, však nakonec rada města dospěla do jednotného stanoviska a
souhlasila s předloženým návrhem pana místostarosty.
Usnesení č.: R/2020/248
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
záměr na pronájem kavárny ve sportovní hale od 1.10.2020 do 31.12.2021 za nájemné 4.000,- Kč měsíčně a od
1.1.2022 do 31.12.2022 za 6.000,- Kč měsíčně
II. u k l á d á
zveřejnit záměr pronájmu kavárny ve sportovní hale
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

22. Zakoupení hotelu Bílý beránek - městské kino
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil k projednání nabídku společnosti EKOELMAT s.r.o. na prodej domu č.p. 177 na nám. Míru
- hotel Bílý beránek. Osvětlil, že jednání o možném odkupu probíhají dlouhé měsíce a ocenil korektnost ze strany
současného majitele. Navrhovaná cena 7.000.000,- Kč přesně odpovídá znaleckému posudku Ing. Františka Průši,
který si pro kontrolu objednalo město. Za velkou výhodu pan místostarosta označil fakt, že splatnost kupní ceny je
možno rozložit do 4ročních splátek. Zakoupení by vyřešilo letitý problém s umístěním městského kina do cizí
nemovitosti. Proběhla následná diskuse nad dalším využitím budovy, formě pronájmu restaurace či možnostmi
rozvoje bytového fondu, případně ubytovacího zařízení, kinokavárny atp. Základem pro kladné doporučení rady je
však ochrana investice města, tj. provoz městského kina, do kterého v uplynulých letech byly investovány nemalé
částky.
Usnesení č.: R/2020/249
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit zakoupení stavební parcely č. 196/1 v k.ú. Heřmanův Městec, jejíž součástí je dům
čp. 177 Heřmanův Městec za kupní cenu 7.000.000,- Kč rozloženou do 4 ročních splátek
II. u k l á d á
předložit na jednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 20.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

23. TIC - smlouva Pardubický kraj - podpora činnosti
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil na základě podané žádosti o dotaci Pardubického kraje v dotačním programu „Podpora činnosti
a provozu TIC v PK“ smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14 455Kč na činnost a provoz Turistického informačního
centra Heřmanův Městec Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo dne 25.08.2020, termín vyúčtování je stanoven
do 31.01.2021. Upozornil, že v souvislosti s možnou organizační změnou (přesun pod SPOKUL) by o tyto dotační
prostředky TIC neměl být nijak ochuzen, protože aktuální dotační programy kraje mají kritéria nastaveny na službu
jako takovou, nikoliv organizační začlenění u zřizovatele.
Usnesení č.: R/2020/250
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center
v Pardubickém kraji“ ve výši 14.455 Kč
II. u k l á d á
zajistit podpis a uzavření předmětné smlouvy
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 18.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

24. CEMEX - smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval radu, že stejně jako v letech minulých byla i letos podpořena naše žádost o poskytnutí
materiální výpomoci městu od společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o., a to prostřednictvím nadačního fondu
CEMEX. Takto získaný materiál slouží především TS města k výspravám lesních, či polních cest a místních komunikací.
Výše přijaté materiálové dotace je 58.781,80 Kč.
Usnesení č.: R/2020/251
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX ve výši 58.781,80 Kč.
II. u k l á d á
zajistit podpis a uzavření předmětné smlouvy
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 18.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

25. KOTELNY - provoz 2021+
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města návrh textové podoby záměru pronájmu městských kotelen v návaznosti na diskusi
rady města v minulém jednání. Do záměru byly zapracovány požadavky radních na délku a formy provozu. Záměr je

vyhlašován na základě ukončení platnosti smluvního vztahu se společností BYTEP HM s.r.o. k 31.12.2020. Navržených
15 let provozu odpovídá odhadu možné realizace a doby odpisů případné nové investice do kotelen.
Usnesení č.: R/2020/252
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vypsání záměru města na pronájem městských kotelen s možnou investicí úprav provozu kotelen na období
1.1.2021 - 31.12.2035
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

26. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3/2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání návrh Rozpočtového opatření s doporučením přijetí pro zastupitelstvo města. Na
straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (poj. náhrady, věcná břemena) a kapitoly 1.4
Přijaté dotace (DPS, Pečovatelská služba, DDM, volby, Slavnosti, ÚP-VPP, jednorázový příspěvek dle zák. o
kompenzačním bonusu). Na straně výdajů je RO navrhováno jako reakce na přidělené dotace, snížení výdajů z důvodu
úspěšného výběrového řízení a dle fin. harmonogramu pro rok 2020 u velkých akcí.
S ohledem na schválený návrh odkupu nemovitosti Bílý beránek byl panem místostarostou návrh RO doplněn o
výdajovou položku č. 16) Nákup nemovitosti Bílý beránek ve výši 1.750.000 Kč odpovídající první splátce odkupu.
Celková bilance RO je + 48 259 tis. Kč. Celková bilance Rozpočtu pro rok 2020 po přijetí tohoto RO je -21 071 tis. Kč,
bude kryto ze zdrojů min. let, čili nebude třeba pro letošní rok zapojit investiční úvěr. Finanční odbor i Správa majetku
předpokládají i další pozitivní vývoj v podzimních měsících tak, že plánovaná celková ztráta bude ještě ponížena v
důsledku dobře vysoutěžených investičních zakázek a také možnému odložení demolice v ulici Tylova s ohledem na
souběh harmonogramů investice města a Správy železnic.
Usnesení č.: R/2020/253
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.3/2020 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

27. Členství města v SMS ČR
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta zrekapituloval stav zapojení města v nejrůznějších sdružujících organizacích (DSO Heřmanoměstecko +
MAS ŽH, SMO ČR, SHS ČMS). Poslední roky se v rámci našeho území výrazně zvedla úroveň a kvalita Sdružení místních
samospráv ČR (SMS ČR), které je více zaměřeno na praktické činnosti obcí a měst. Hlavní rival Svaz měst a obcí
ČR (SMO ČR - jehož jsme členem) je zaměřen více na celostátní politiku, oponenturu zákonů a vliv na rozhodování
vlády, parlamentu a senátu. Tam rovněž své snahy projevuje i SMS ČR, ale pro nás je nadstavbou právě krajská
úroveň, kterou v podstatě SMO ČR nemá. S ohledem na nabízené služby a možnosti výhod jak pro samosprávu, tak
úředníky (školení, semináře, GDPR, mapové systémy a registry AGIS, atp., nákupy energií na burze koordinované SMS,

dohled a metodika řízení veřejných zakázek + celkově bezplatné právní, dotační a krizové poradny) doporučil předložit
ZM souhlas se vstupem i do SMS ČR a po nějaké době vyhodnotit, zda ponechat své členství souběžně i v SMO ČR a
SMS ČR. Vstupem do SMS ČR bychom navíc získali bonus pro revizi kompletu strategických dokumentů města, které
město čeká po roce 2020 vstupem do SMS ČR bychom tak získali i partnera pro tuto nezbytnou agendu. Roční členský
poplatek není nijak významně zatěžující - skládá se z částky 2500 Kč za obec + 2 Kč za obyvatele s trvalým pobytem.

Usnesení č.: R/2020/254
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit vstup města v pozici člena do Sdružení místních samospráv ČR
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
28. Zasedání zastupitelstva města 3/2020 - 21.9.2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Na základě plánu pro jednání zastupitelstva města a v souladu s jednacím řádem předložil pan starosta radě města k
projednání návrh programu zasedání zastupitelstva č. 3/2020 na pondělí 21.09.2020.
Usnesení č.: R/2020/255
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Návrh programu jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 21.9.20
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)
10) Zakoupení hotelu Bílý beránek - městské kino
11) Návrh na pořízení změny č.2 Územního plánu Heřmanův Městec
12) Změna organizačního řádu - zařazení TIC pod SPOKUL HM, p.o.
13) Členství města ve Sdružení místních samospráv ČR
14) Hospodaření města 2020 - stav k 30.6.2020
15) Rozpočtové opatření ZM/2020/03
16) Diskuse
17) Závěr

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

29. Závěr
Na závěr jednání informoval pan starosta o příznivém průběhu přeměny křižovatky v Novém Dvoře na okružní.
Harmonogram prací je v mírném předstihu, poslední kontrolní den konstatoval, že by k dokončení, pokud nenastanou
nečekané komplikace, mohlo dojí do konce října. Dále informoval stavu příprav vyhlášení VZ na stavebníka
autobusového nádraží. Připravuje se souběh harmonogramu prací naší stavby a stavby Správy železnic. Centrální
komise pro dopravy má projednat a schválit stavbu Správy železnic do konce září t.r., poté by byly o ba stavební
harmonogramy přizpůsobeny, aby městu nevznikaly vícenáklady s ohledem na drážní přeložky, které stavba nezbytně
vyvolá. Pan Ryčl se dotázal na termín společné kontroly hlavních investičních akcí města (čp.4, čp. 244 a Jiráskova
ulice) - radními bylo navrženo úterý 6.10. ve 13:00 - pan starosta přislíbil projednat se Správou majetku a jednotlivými
stavebníky uskutečnění této kontrolní prohlídky. Pan místostarosta informoval o vzniku dětské skupiny v původně
plánovaném objektu na Masarykově náměstí. Jedná se o provozovatele z nedaleké obce Bylany, který by zde mohl
rozšířit své služby. Aktuálně se jedná o možnosti dodávky obědů přes některou naši příspěvkovou organizaci. Dále
informoval o stavu příprav městských slavností a jejich sponzorském zajištění. A závěrem i o průběhu projednávání
směny pozemků v lokalitě sídliště V Lukách s p. Wiesnerem, které by mohly být do budoucna pro město zajímavé po
dokončení výstavby řadových domů tohoto investora. Další dotazy či příspěvky ze strany radních nebyly vzneseny. Pan
starosta poděkoval radním za věcný průběh jednání a jednání rady města v 17:45 ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

