Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 7. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 11.05.2020 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. Odprodej pozemku p.č. 856/39

Josef Kozel (ST)

4. Zřízení věcného břemene - Správa železnic

Josef Kozel (ST)

5. Ukončení nájemní smlouvy - p. Meduna

Josef Kozel (ST)

6. Reakce RM na požadavky Mgr.Kostelecké vznesené na ZM 15.4.2020

Josef Kozel (ST)

7. Uzavření smlouvy s provozovatelem Veřejného osvětlení

Josef Kozel (ST)

8. Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR

Josef Kozel (ST)

9. Dodatek č. 1 smlouvy č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.

Josef Kozel (ST)

10. Dodatek č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 7.6.2017

Ing. Ivana Jankovská (KT)

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. soudní spory Základní umělecké školy

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Navýšení neinvestičního příspěvku - Speciální základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o uvolnění prostor Rodičovského centra Radovánek pro potřeby mateřské školy JUDr. Tomáš Plavec (MST)
15. Změna termínu konání pivního festivalu

Ing. Ivana Jankovská (KT)

16. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady, informoval o zápise z jednání rady města dne 30.3.2020, který byl bez
připomínek a byl zveřejněn na úředních deskách a webu města. Omluvil nepřítomné členy rady města p. Bareše a p.

Dostála, kteří se mají dostavit dodatečně, po splnění svých pracovních povinností. Poté předložil návrh programu
jednání, který byl schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení přijatých radou města s termínem splnění od 20.4.2020 do 11.5.2020.
Všechna usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2020/117
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu usnesení s termínem splnění od 20.4.2020 do 11.5.2020.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

3.

Odprodej pozemku p.č. 856/39
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů Řezníčkových o odkup pozemku parcelní číslo 856/39 v k.ú.
Heřmanův Městec lokalita Ježkovka, který mají v současné době pronajatý jako zahradu. V této lokalitě vlastní většinu
pozemků město a město zde pozemky neprodávalo. Odbor Správy majetku a městský architekt vydali k odprodeji
nesouhlasné stanovisko.
Usnesení č.: R/2020/118
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 856/39 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Alexandře a Petrovi Řezníčkovým,
II. u k l á d á
zajistit informování man. Řezníčkových o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.05.2020
III. u k l á d á
zajistit předložení žádosti o odkup pozemku p.č. 856/39 k projednání zastupitelstvu
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

4.

Zřízení věcného břemene - Správa železnic
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2247/19 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, který se nachází v Tylově ulici a byl odkoupen v rámci realizace autobusového
terminálu. Správa železnic, státní organizace, má v tomto pozemku uložené inženýrské sítě. Pan místostarosta
upozornil, že chybí geometrický plán, pan starosta přislíbil dodatečné zaslání členům rady.

Usnesení č.: R/2020/119
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcných břemen služebností inženýrských sítí se společností Správa železnic, státní
organizace, Praha 1 - Nové město, Dlážděná 1003/7. 110 00
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy se Správou železnic, státní organizace
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
5.

Ukončení nájemní smlouvy - p. Meduna
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání návrh na ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 2273 a část
pozemku parcelní číslo 323 v k.ú. Heřmanův Městec, které měl od města pronajaté pan Jiří Meduna. Vzhledem k
plánované přístavbě hasičské zbrojnice na těchto pozemcích je pan Meduna vyklidil a souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy bez výpovědní doby.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil pan Bareš.
Usnesení č.: R/2020/120
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2273 a část pozemku p.č. 323 v k.ú. Heřmanův Městec s panem
Jiřím Medunou
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dohody o ukončení nájmu s panem Jiřím Medunou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Reakce RM na požadavky Mgr.Kostelecké vznesené na ZM 15.4.2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta připomněl jednání zastupitelstva města dne 15.4.2020, na kterém předložila paní Mgr. Zdeňka
Kostelecká dokument v písemné podobě s názvem "Požadavky občanů Heřmanova Městce trvale žijících v lokalitě na
„Ježkovce". Připomněl, že lokalita Ježkovka je primárně určena pro rekreaci, a ne trvalé bydlení. Těchto 7 požadavků
bylo předloženo k vyjádření zaměstnancům úřadu - Ing. Floriánové za agendu odpadové hospodářství, Miloši Jožákovi,
vedoucímu Správy majetku a p. Renatě Brychtové za Stavební úřad. Počet kontejnerů byl již navýšen. Předložená
stanoviska byla součástí podkladových materiálů a pan starosta po podrobném seznámení s nimi navrhl přijmout
usnesení, které bude podkladem pro písemnou odpověď směrem k paní Kostelecké, a které bude dáno na vědomí
zastupitelům města na veřejném zasedání dne 22.6.2020. Pan místostarosta informoval o jednání s jedním z
obyvatelů této lokality, který o aktivitách p. Kostelecké nevěděl, nikdo ho nekontaktoval. Potvrdil, že vybudování
veřejného osvětlení by bylo vhodné. Pan Bareš potvrdil, že cesty byly rozbité a došlo k částečné nápravě, konstatoval,
že si nestěžují původní obyvatelé, ale tlak je od nových obyvatel. Paní Ulrichová potvrdila rozbité cesty, a upozornila

na rychlou jízdu, která je na tyto komunikace nevhodná. Pan Ryčl připomněl, že v rámci participativního rozpočtu je
návrh na úpravu veřejného osvětlení na Konopáči a navrhl Ježkovku řešit obdobně. Diskuse proběhla nad informací p.
Kostelecké o svážením multikárou u jednoho konkrétního čp. a nad zápachem šířícím se z Prachovic. Pan Ryčl uvedl k
požadavku na zákaz spalování odpadu v Prachovicích, že to není v kompetenci města, pan starosta doplnil, že na úřad
nebyla podána žádná stížnost na šíření zápachu. Členové rady se shodli, že v duchu navrhovaného usnesení bude
zpracována písemná odpověď p. Mgr. Kostelecké s upozorněním, že podle informací získaných vedením města, nebyli
informováni všichni obyvatelé lokality Ježkovka o vzniku tohoto dokumentu ani seznámeni s jeho zněním. V průběhu
projednávání tohoto bodu programu se dostavil p. Dostál.
Usnesení č.: R/2020/121
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
dokument "Požadavky občanů Heřmanova Městce trvale žijících v lokalitě na „Ježkovce" předložený Mgr. Zdeňkou
Kosteleckou na veřejném jednání zastupitelstva města dne 15.4.2020
II. s c h v a l u j e
stanoviska k předloženým bodům uvedeného dokumentu
III. u k l á d á
písemně informovat Mgr. Kosteleckou se stanovisky rady města v reakci na její dokument
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 31.05.2020
IV. u k l á d á
informovat zastupitelstvo města o stanoviscích rady města k požadavkům Mgr. Kostelecké předložené 15.4.2020
na jednání zastupitelstva
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 22.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

7.

Uzavření smlouvy s provozovatelem Veřejného osvětlení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta požádal radu města o souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na Údržbu a opravy veřejného osvětlení v
Heřmanově Městci a jeho místních částech s firmou Vladimír Polák, U Hřiště 967, Heřmanův Městec na rok 2020. V
roce 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele výše zmíněných služeb. Vítězem se stal dlouholetý správce
veřejného osvětlení p. Vladimír Polák, který předložil výrazně nižší cenovou nabídku oproti ostatním uchazečům. Pro
rok 2020 pan Polák cenu nezměnil a z toho důvodu je předložen návrh smlouvy o dílo ve stejném znění a Správa
majetku doporučuje uzavřít novou smlouvu o dílo. Přístup p. Poláka k údržbě veřejného osvětlení je plně profesionální
a dlouhodobě bezproblémový.
Usnesení č.: R/2020/122
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
smlouvu o dílo s firmou Vladimír Polák, U hřiště 967, Heřmanův Městec na údržbu a opravu veřejného osvětlení v
Heřmanově Městci a jeho místních částech na rok 2020
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy o dílo s panem Vladimírem Polákem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 01.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v
ČR
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení Smlouvu o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se
Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Účelem této smlouvy je zabezpečení prodeje dříví,
které je vlastnictvím města, za výhodnějších cenových a platebních podmínek jeho zapojením do systému společného
obchodu se dřívím, který vytváří a jehož funkčnost zabezpečuje SVOL, jehož je město dlouholetým členem.
Usnesení č.: R/2020/123
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

9.

Dodatek č. 1 smlouvy č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města návrh Dodatku č.1 kupní smlouvy na prodej dříví č. 20100177 se společností Wotan
Forest, a.s. s cenovým ujednáním pro 2. čtvrtletí. Pan Ryčl konstatoval, že výkupní ceny proti 1. čtvrtletí poklesly o 20
Kč, tj. v jednotlivých položkách o 2,6 až 8 %, nasmlouvané množství pokleslo ze 100 m3 na 56 m3.
Usnesení č.: R/2020/124
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Dodatek č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 7.6.2017
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská – tajemnice
Paní tajemnice informovala, že na základě smlouvy se společností C.P.A. Audit, spol. s r.o. IČO 25472524 se sídlem v
Liberci, je každoročně provedeno, ze zákona povinné, přezkoumání hospodaření města. Spolupráce s touto
společností je dlouhodobá a bez problémů, a proto je předložen návrh na prodloužení smluvního vztahu i na rok 2020.
Cena je o 3.000 Kč vyšší než pro minulý rok, tedy 48. 000,- Kč. Pan místostarosta se zdržel hlasování.

Usnesení č.: R/2020/125
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 7.6.2017
II. u k l á d á
zajistit podpis Dodatku č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 7.6.2017
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 28.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil nový text Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Vyhlášku bylo nutno novelizovat vzhledem k výtce ministerstva vnitra. Nezákonné ustanovení bylo odstraněno, a
přitom byly provedeny některé úpravy zejména ohledně Bartolomějské pouti, kde poplatky nejsou vybírány podle
vyhlášky, ale na základě soukromoprávních smluv. Dále byla výše poplatku za umístění zařízení sloužících pro
poskytování obchodu ve druhém pásmu změněna z 0 Kč na 10 Kč/m2 a za umístění zařízení pro poskytování služeb
stanovena jednotná sazba 10 Kč/m2 pro obě pásma.
Usnesení č.: R/2020/126
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložení navrhovaného znění vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zastupitelstvu
města na jeho červnovém zasedání
II. u k l á d á
předložit navrhované znění vyhlášky zastupitelstvu města ke schválení
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 22.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
12. Soudní spory Základní umělecké školy
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta podal informaci o soudních sporech vedených proti Základní umělecké škole Heřmanův Městec ve
věci neoprávněné výpovědi, včetně důsledků, které škole hrozí.
Usnesení č.: R/2020/127
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o soudních sporech vedených proti Základní umělecké škole Heřmanův Městec
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

13. Navýšení neinvestičního příspěvku - Speciální základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky SZŠ, paní Mgr. Evy Dvořákové o navýšení neinvestičního příspěvku o
110.000 Kč, když již schválený příspěvek pro rok 2020 je ve výši 740.000 Kč. V návrhu rozpočtu pro letošní rok paní
ředitelka žádala o částku na opravy ve výši 121 000 Kč, ta však nebyla do schváleného rozpočtu zahrnuta. Škola má v
plánu opravu dřevěných podlah, renovaci stolů, výmalbu sborovny a přilehlých chodeb, vše podle rozpočtu celkem za
106 307 Kč. Výše rezervního fondu k 31.12.2019 činila 70.120,99 Kč, ale škola je nemůže využít na opravy budovy,
která je majetkem zřizovatele. Diskuse proběhla nad účelem (oprava stolů a vymalování), které jsou považovány za
běžné opotřebení a lze je platit z provozu, respektive z rezervního fondu. Na návrh pana starosty se hlasovalo o
navýšení neinvestičního příspěvku v částce 70.000 Kč na opravy podlah a o částce 40.000 Kč z rezervního fondu.
Usnesení č.: R/2020/128
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2020 o 70.000 Kč (na rekonstrukci podlah) z původně
schválených 740 000 Kč na 810 000 Kč a použití 40.000 Kč z rezervního fondu na plánované opravy
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Speciální základní školy Heřmanův Městec, paní Mgr. Evě Dvořákové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 25.05.2020
III. u k l á d á
zařadit do návrhu rozpočtového opatření pro jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 01.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
14. Žádost o uvolnění prostor Rodičovského centra Radovánek pro potřeby mateřské školy
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky Mateřské školy Jonášova o uvolnění prostor, který nyní užívá Rodičovské
centrum Radovánek, pro zřízení další třídy MŠ Jonášova pro školní rok 2020/2021. Pan místostarosta tuto žádost
osobně projednal s vedením Rodičovského centra Radovánek (paní Jirousková, Balogová) s tím, že by v prostorách MŠ
nejraději zůstali, protože skončení nájmu by zřejmě znamenalo i zánik činnosti Rodičovského centra. Pan
místostarosta navrhl termín uvolnění prostor na 31.12.2020, protože na kalendářní rok jsou přiděleny dotace a je
potřeba určitý časový prostor pro přestěhování, popř. likvidaci věcí umístěných v prostorách. Pan místostarosta dále
informoval, že na podatelnu zdejšího úřadu bylo v den jednání rady města doručeno stanovisko dětského centra v
písemné podobě a členům rady je dal k dispozici. Diskuze proběhla nad počty dětí, které postoupí do základní školy,
ale nejsou známy počty odkladů a nad počty dětí, které mají zájem o nástup do MŠ (přijímací řízení proběhlo minulý
týden). Paní Sedláčková upozornila, že rozšíření MŠ podmiňuje i projednání na krajském úřadu včetně požadavku na
navýšení mzdových požadavků. Pan Ryčl upozornil na nutné stavební úpravy a jejich časový rámec. Pan starosta
konstatoval, že v této situaci je prioritní mateřská škola, ale i rodičovské centrum má svůj význam. Členové rady se
shodli na nutnosti hledat jiné prostory pro rodičovské centrum a vypracovat projekt přestavby. Dále se shodli na
doplnění usnesení o úkol prověřit možnost stavebních úprav školky a jednat s rodičovským centrem o možnosti jiného
zajištění jejich činnosti.
Usnesení č.: R/2020/129
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o uvolnění prostor Rodičovského centra Radovánek pro potřeby mateřské školy

II. s c h v a l u j e
ukončení nájmu nebytových prostor v domě čp 726 v Jonášově ulici v Heřmanově Městci s Rodičovským centrem
Radovánek dohodou nebo výpovědí ke dni 31.12.2020
III. u k l á d á
zajistit skončení nájmu dohodou nebo výpovědí k 31.12.2020
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 15.09.2020
IV. u k l á d á
prověřit možnost stavebních úprav Mateřské školy Jonášova
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
V. u k l á d á
jednat s rodičovským centrem o možnosti jiného zajištění jejich činnosti
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Změna termínu konání pivního festivalu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice připomněla žádost p. Jandové o užívání veřejného prostranství a WC v Bažantnici pro účely pořádání
7. ročníku akce "Pivní festival" na den 6.6.2020 v čase od 12:00 do 24:00 hod., kterou rada města na svém jednání dne
17.2.2020 schválila. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu požádala p. Jandová o změnu termínu konání
festivalu, a to na den 27.6.2020 za stejných podmínek.
Usnesení č.: R/2020/130
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
změnu termínu konání 7. ročníku pivního festivalu na 27.6.2020 v době od 12:00 - 24:00 hod., včetně pronájmu
sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatelka zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní
režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v
souladu s vyhláškou. Žadatelka ručí za dodržení podmínek stanovených usneseními vlády ČR popř. mimořádnými
opatřeními MZ ČR platnými ke dni 27.6.2020.
II. u d ě l u j e
v souladu s OZV č.5/2016, čl.2/2, výjimku z doby stanovené touto vyhláškou. Tato výjimka spočívá v prodloužení
doby konání kulturní akce „Pivní festival" do 24:00 hodin.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení Dodatku ke smlouvě na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 27.6.2020
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.05.2020
IV. r u š í
termín 26.6.2020 pro provedení vyúčtování energií a poplatků
V. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. Závěr
Pan starosta informoval o přípravě konání valné hromady VAKu, s termínem zřejmě do konce měsíce června, kde
proběhne dovolba jednoho člena představenstva. Informoval o stavu vyhlašování veřejných zakázek Jiráskova ulice
(22 mil), dům čp. 244 (20 mil), jejichž vyhodnocení bude na programu jednání rady města dne 1.6.2020. Obdobně
bude postupováno po uzavření nabídek na rekonstrukci bývalé budovy městského úřadu - čp. 4. Paní Ing. Sedláčková
informovala o sběru šatstva pro Diakonii Broumov, který se v původním termínu neuskutečnil a předpokládá, že
proběhne v průběhu měsíce června. Pan místostarosta informoval o schůzce se zástupcem Dětské skupiny Heřmánek
na téma možnosti příspěvku na jeho provoz, protože v současné situaci jsou ohroženy dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Pan Ryčl se dotázal na průběh reklamace vodního prvku na Haldách. Pan místostarosta se
pozastavil nad způsobem prořezání stromů na náměstí.
Po projednání všech bodů programu a vyčerpání příspěvků jednotlivých členů rady města pan starosta poděkoval za
spolupráci a jednání v 16.50 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

