Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 23. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 26. 11. 2018 v 15:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Jan Bareš, Ondřej Dostál, Zdeněk Ryčl, Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Mgr. Marek Výborný

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, požádal o odsouhlasení navrženého programu jednání a omluvil z jednání Mgr. Výborného.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Pronájem pozemků p.č. 582/14 a st. 1879

3.

Směna části pozemku p.č. 2376

4.

Odprodej části pozemku p.č. 2376

5.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - rekonstrukce č. p. 244

6.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - autobusový terminál

7.

Odměny pro ředitele příspěvkových organizací

8.

SPOKUL HM, p.o. - finanční vztah úprava č.1

9.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.

Nařízení č. 2/2018 - pravidla pro umisťování reklamních zařízení na území města Heřmanův Městec

12.

Nařízení č. 3/2018 - Tržní řád

13.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci

14.

Smlouva s Českou televizí - vánoční strom 2018

15.

Souhlas s užíváním veřejného prostranství - ŽM balonky 2018

16.

Žádost o umístění sídla spolku Živé město Heřmanův Městec

17.

Žádost o umístění sídla spolku SK Ježci Heřmanův Městec

18.

KOTELNY - provoz od 1.1.2019

19.

Návrh rozpočtu města a VH na rok 2019
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila informaci o kontrole usnesení. V intervalu od 21.11.2018 do 26.11.2018 nebyl zadán
termín splnění u žádného usnesení.
Rada města Heřmanův Městec
bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 21.11.2018 do 26.11.2018

2.

Pronájem pozemků p.č. 582/14 a st. 1879
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost pana ********* a žádost paní ******** na pronájem pozemků parcelní číslo 582/14 a
st. 1879 v k.ú. Heřmanův Městec. Každý z nich vlastní 1/2 chaty stojící na pozemku parcelní číslo st. 1879. Dle
doporučení pana místostarosty JUDr. Plavce je vhodné napsat jednu společnou smlouvu, kdy se stávají oba
společnými nájemci.
Usnesení č. R/2018/325
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo 582/14 a st. 1879 v k.ú. Heřmanův Městec s *****
******** ********** z důvodu úmrtí

II.

doporučuje
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo 582/14 a st. 1879 v k.ú. Heřmanův Městec s ****
****** ********, ********* ***, *** ** ******* a ***** ******** **********, ******** ***, *** **
******** ******

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

zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemků parcelní číslo 582/14 a st. 1879
Termín: 07.12.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Směna části pozemku p.č. 2376
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní ********* a paní ********* o směnu části pozemku parcelní číslo
2376 v k. ú . Heřmanův Městec. Při jednání o umístění sloupů veřejného osvětlení vyšlo najevo, že část městského
chodníku (cca 64 m2) naproti České spořitelně je na pozemku parcelní číslo 2386, který je v majetku paní ******** a
paní ********. Při jednáních s paní ********* a paní ********* o možném odprodeji části pozemku pod
chodníkem byla navržena směna za část pozemku města p.č. 2376 v k.ú. Heřmanův Městec. Výměra části chodníku
ke směně bude určena geometrickým plánem. Proběhla diskuze nad cenovou mapou a jejím využitím.
Usnesení č. R/2018/326
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
směnu cca 64 m2 z pozemku parcelní číslo 2376 za cca 64 m2 pozemku parcelní číslo 2386 v k.ú. Heřmanův
Městec s **** **** ****** ********, ****** * , ******* *** ** a **** ***** *********, ******** ***, ***
**

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na směnu části pozemku parcelní číslo 2376 a předložení k projednání
zastupitelstvu
Termín: 31.12.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Odprodej části pozemku p.č. 2376
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost paní ********* a paní ********* o odkup části pozemku parcelní číslo 2376 v k.ú.
Heřmanův Městec. Město Heřmanův Městec tento pozemek v současné době nevyužívá. Hlavním důvodem je
komplikovaný přístup, který brání ve smysluplném využití a značně znesnadňuje i údržbu pozemku. Přesná výměra
pozemku k odprodeji bude určena geometrickým plánem. Cena pro odprodej je určena platnou Cenovou mapou a je
462,- Kč/m2. Pan místostarosta navrhl úpravu usnesení ve smyslu, že rada nedoporučuje odprodej, ale zároveň rada
pověřila místostarostu vyvolat s majitelkami jednání o budoucí podobě a využití. Pokud by byla vize pro město
výhodná, mohl by odprodej v budoucnu nastat. Hlasováno o změněném a doplněném návrhu usnesení.
Usnesení č. R/2018/327
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 2376 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře cca 539 m 2 **** **** *****
*******, ****** *, *** ** a **** **** ********, ******** ***, *** ** za cenu 462,- Kč/m2

II.

ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

jednat o podmínkách odprodeje nebo koupě
Termín: 31.1.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - rekonstrukce č. p. 244
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále "CETIN") v souvislosti s rekonstrukcí domu č. p. 244 v Čáslavské ulici.
Překládka bude řešit odstranění stávajícího vedení z fasády domu a novou přípojku ze stávajícího vedení uloženého v
chodníku podél budovy. Projektovou dokumentaci i realizaci bude zajišťovat CETIN. Předpokládané náklady na
překládku, které budou upřesněné po zpracování projektové dokumentace, činí 59.329 Kč a jsou mimo předmět
daně z přidané hodnoty. Práce na překládce budou zahájeny až na základě výzvy města Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2018/328
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2018_0018 se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2018_0018 se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Termín: 31.1.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - autobusový terminál
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále "CETIN") v souvislosti se stavbou autobusového terminálu v Tylově ulici.
Překládka bude řešit odstranění stávajícího nadzemního telekomunikačního v Tylově ulici a jeho uložení do
komunikací. Projektovou dokumentaci i realizaci bude zajišťovat stejně jako v případě domu čp. 244 společnost
CETIN. Předpokládané náklady na překládku, které budou upřesněné po zpracování projektové dokumentace,
konečná cena je 221.330 Kč. Práce na překládce budou zahájeny až na základě výzvy města Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2018/329
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0070 se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0070 se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Termín: 31.1.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Odměny pro ředitele příspěvkových organizací
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil podklady pro vyplacení odměn zpracované řediteli jednotlivých příspěvkových organizací
a návrhy vypočtených odměn pro jednotlivé ředitele.
Zřizovatel může poskytnout řediteli příspěvkové organizace v souladu s § 134 zák. č. 262/2006 |Sb., zákoníku práce v
platném znění za úspěšné splnění mimořádných, nebo zvlášť významných pracovních úkolů. Návrh byl předpřipraven
p. Volejníkem, pan místostarosta doporučil zamyslet se nad principem hodnocení a stanovením jiných
Kritérií, a to již pro příští rok.

Usnesení č. R/2018/330
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
výši odměn ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací

II.

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

dát na vědomí ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací
Termín: 4.12.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

8.

SPOKUL HM, p.o. - finanční vztah úprava č.1
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na úpravu finančního vztahu pro příspěvkovou organizaci SPOKUL HM, p.o., protože
došlo ke změnám ve výši položek, některé byly zařazeny nově. Změny spočívají: 2. etapa opravy střechy byla
ponížena na 258 000 Kč, z původních 270 000 Kč. Vyčištění projektoru v kině 16 600 Kč, původně plánováno 60 000
Kč. Oprava omítky v Gallery Cyrany v židovské škole byla provedena za 9 000 Kč namísto za 30 000 Kč. Odborné
ošetření uměleckých děl v Gallery Cyrany je zařazeno ve výši 50 000 Kč, dosud nebylo provedeno, ale dle ověřených
údajů bude platba za něj činit 68 100 Kč. Částečná oprava fasády na hale se z původních 110 000 Kč navýšila na 112
000 Kč. Na drobné opravy zbývá 74 400 Kč, ze kterých bylo již uhrazeno 2 299 Kč servisní prohlídka plošiny ve
sportovní hale a 44 201 Kč úprava mantinelů a nový koberec ve sportovní hale. (Na drobné opravy tedy ještě do
konce roku zbývá 27 900 Kč + 50 000 Kč nebylo ještě vyfakturováno za odborné ošetření uměleckých děl v Gallery
Cyrany, které bude, jak je také výše uvedeno celkově činit 68 100 Kč, po opravě děl a fakturaci jejich opravy zbyde na
drobné opravy 9 800 Kč). V rozpočtu města je dále pro potřeby SPOKUL HM, p.o. zahrnuto 50 000 Kč na hudební
večery v Synagoze, 80 000 Kč na výstavy v Židovském dvojdomku (doposud nebylo vyfakturováno), 55 800 Kč na
odborné ošetření děl v Gallery Cyrany (pravděpodobně nebude potřeba), 245 000 Kč na projektovou dokumentaci
pro úpravu interiéru v Sokolovně, bylo navýšeno o 45 000 Kč a nově bylo zařazeno 1 700 000 Kč na opravu palubové
desky ve sportovní hale. Na dotaz, zda finanční vztah musí být tak podrobný Ing. Sedláčková potvrdila že ano, z
důvodu finanční kontroly organizace zřizovatelem.
Usnesení č. R/2018/331
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Finanční vztah pro SPOKUL HM, p.o. - úprava č.1

II.

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

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o., panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 30.11.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh změn oproti vyhlášce č. 6/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. V
čl. 6 odst. 2 písm. b) - tento bod by byl z vyhlášky vypuštěn, jelikož přenosná reklamní zařízení nad 1,5m2 by bránila v
průchodnosti chodníků. V případě zájmu o umístění většího reklamního zařízení, než 1,5m2, je nutné předložit radě
města žádost na základě Pravidel pro umisťování reklamních zařízení. Druhá navrhovaná změna se týká čl. 8 odst. 1
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písm. c) tj. byl přidán bod, který se týká osvobození pro firmy, které provádějí výkopové práce či mají skládky
materiálu při stavbách, jejichž investorem je město Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2018/332
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku k projednání
Termín: 20.12.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Mění se výše nákladů
vynaložených na svoz komunálního odpadu za ukončený předchozí kalendářní rok (2017),
a to tak, že náklady stouply o 10 Kč na osobu (popř. nemovitost) na částku 626,- Kč (272 + 354), nicméně návrh sazby
poplatku zůstává stejný 550,-Kč/osoba/rok, a 550,-Kč/nemovitost, kde není trvale hlášena žádná fyzická osoba/rok.
Usnesení č. R/2018/333
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1. předložit zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku k projednání
Termín: 20.12.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11. Nařízení č. 2/2018 - pravidla pro umisťování reklamních zařízení na území města Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na schválení nového nařízení rady města - pravidla pro umisťování reklamních zařízení
na území města Heřmanův Městec. Tato pravidla by měla upravovat umisťování reklamních zařízení na pozemcích,
budovách či jiném majetku města Heřmanův Městec. V současné době jsou potíže s prodejci, kteří umístí své
reklamní zařízení např. u hlavní silnice, kde toto zařízení brání v rozhledu v křižovatkách či upoutává pozornost řidičů
blízko přechodu pro chodce. Jiní prodejci umisťují reklamní plakáty na zábradlí ve vlastnictví města bez povolení,
zároveň tím ruší historický ráz města, a protože umístění zařízení typu billboard, plakát a tabule nejsou záborem,
nelze jej zpoplatnit podle vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Inspirací byla vyhláška v
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jiném městě, znamená to, že na základě žádosti rada města bude rozhodovat o každé žádosti individuálně - pro
zařízení na pozemku města.
Usnesení č. R/2018/334
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
nařízení č. 2/2018 - Pravidla pro umisťování reklamních zařízení na území města Heřmanův Městec

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Nařízení č. 3/2018 - Tržní řád
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na úpravu Tržního řádu. Důvodem jsou zkušenosti s prodejcem, který se pravidelně v
letním období účastnil trhů na náměstí Míru a při svém odjezdu z prodejního místa pravidelně vyhazoval odpad
(zbytky zeleniny, ovoce, velké papírové krabice) do odpadkového koše, kam se krabice nevešly, znečišťoval veřejné
prostranství odhozením krabic okolo koše. Při větším větru krabice odletěly a vytvářely nepořádek v centru města.
Po výzvě Městské policie a pracovnice finančního odboru, aby udržoval pořádek, argumentoval, že v tržním řádu v čl.
9 odst. 1 bod b) máme uvedeno, že má odstraňovat odpad i obaly na určené místo, čímž je odpadkový koš. Návrh
spočívá v tom, že je vypuštěno kam se odkládají krabice a zbytky. Pan Ryčl se dotázal, kam je bude dávat. V návrhu je
uvedeno, že musí zajistit vlastní odklizení podle předpisů města.
Usnesení č. R/2018/335
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Nařízení č. 3/2018 - Tržní řád

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila k projednání návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/2016 o poradenských službách v oboru
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci uzavřené s panem Jakubem Novotným. Důvodem uzavření Dodatku č. 2
je prodloužení Smlouvy na dobu určitou do 31.12.2021.
Usnesení č. R/2018/336
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 3/2016 ze dne 23.12.2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci s platností na dobu určitou do 31.12.2021 a

II.

ukládá
1. vedoucímu odboru finančního
1.1.

zajistit uzavření Dodatku č. 2
Termín: 21.12.2018
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Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14. Smlouva s Českou televizí - vánoční strom 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval, že v rámci programu rozsvícení vánočního stromu bude zařazen blok videoprojekce, který je
pod licencí České televize. Program organizačně zabezpečuje Turistické a informační centrum a SPOKUL HM, p.o. a
koordinačně dohlíží starosta s místostarostou.
Usnesení č. R/2018/337
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
licenční smlouvu s Českou televizí k zajištění kulturního programu v rámci akce rozsvícení vánočního stromu
2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

15. Souhlas s užíváním veřejného prostranství - ŽM balonky 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost spolku Živé město o vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství pro tradiční akci
"Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 2018", která se bude konat dne 9.12.2018 na Masarykově náměstí v okolí
kašny v době od 14 do 16 hod.
Usnesení č. R/2018/338
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

vydává
spolku Živé město souhlas s užíváním veřejného prostranství na Masarykově náměstí v okolí kašny dne
9.12.2018 v době od 14 do 16 hod. pro akci "Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 2018".

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

16. Žádost o umístění sídla spolku Živé město Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost spolku Živé město Heřmanův Městec, z.s. o souhlas s umístěním sídla spolku do budovy
multifunkčního centra s tím, že spolek předpokládá i pronájem klubovny v této budově. Pan místostarosta požádal o
vysvětlení, jak se s prostory multifunkčního centra nakládá, jak často a kým jsou využity. Konstatoval, že na něj
budova působí dojmem velkých poměrně nevyužitých prostor. Písemná připomínka Mgr. Výborného byla k
připravovaným pronájmům prostor v podkroví, které mají být dokončeny do konce letošního roku, navrhl zveřejnit
nabídku a až poté uzavírat smlouvy. V současné době mají některé spolky působící na území města sídlo v této
budově, mají ve vestibulu umístěnou doručovací schránku, ale nemají pronajaté prostory ke spolkové činnosti.
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Usnesení č. R/2018/339
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s umístěním sídla spolku Živé město Heřmanův Městec, z.s. na adresu náměstí Míru 288, Heřmanův Městec.

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Žádost o umístění sídla spolku SK Ježci Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost spolku SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. o souhlas s umístěním sídla spolku do budovy
multifunkčního centra s tím, že spolek předpokládá i pronájem klubovny v této budově, obdobně jako v případě
spolku Živé město.
Usnesení č. R/2018/340
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s umístěním sídla spolku SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. na adresu náměstí Míru 288, Heřmanův Městec.

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

18. KOTELNY - provoz od 1.1.2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
V návaznosti na usnesení RM č. R/2018/288 ze dne 25.9.2018, kdy rada města doporučila prodloužení smlouvy na
provoz městských kotelen SK5 a SK6 se společností BYTEP do 30.6.2019, proběhlo jednání s jednotlivými odběrateli a
samotnou společností BYTEP HM s.r.o. Kalkulace předložená na rok 2019 je cenově výhodná, nižší než pro rok 2018.
Jednatel společnosti pan Michálek navrhl prodloužit provoz o dva roky, tj. do 31.12.2020, nicméně na rok 2020 už
není kalkulace k dispozici. Pan starosta vysvětlil problematiku kotelen a její vývoj v období před volbami, zmínil
možnost vlastního provozu kotelen, popř. změny technologie topení (štěpka), na které je zpracována studie VŠ.
Navrhl prodloužil nájemní smlouvu na kotelny do 31.12.2019. Pan Ryčl se pozastavil nad termínem 31.12.2019 tj.
uprostřed topné sezony, pan Bareš konstatoval, že pro účely teplé vody se topí celý rok a termín přechodu bude vždy
problém. Pan Ryčl vyjádřil názor, že je třeba tuto problematiku lépe nastudovat, neboť se neúčastnil předchozích
jednání na toto téma, a ne všichni členové rady mají dokonalý přehled o této tematice.
Usnesení č. R/2018/341
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

nabídku společnosti BYTEP HM s.r.o. na prodloužení provozu městských kotelen SK5 a SK6 do
31.12.2020 včetně kalkulace tepla na rok 2019

2.

vyjádření odběratelů tepla, jednotlivých SVJ vč. BD Chrudim k doporučení rady města z 25.9.2018

schvaluje
prodloužení smlouvy o provozu městských kotelen se společností BYTEP HM s.r.o. za podmínek předložené
kalkulace tepla na rok 2019 a to do 31.12.2019.

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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19. Návrh rozpočtu města a VH na rok 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Na základě pracovních porad rady města bude v pondělí večer představen návrh rozpočtu města a vedlejšího
hospodářství pro rok 2019 členům zastupitelstva. Tabulkové znění návrhu rozpočtu nebylo součástí materiálů pro
jednání rady města, bylo odesláno členům rady samostatně. Členové rady se shodli, že je třeba věnovat více času
komunikaci s vedením příspěvkových organizací a vysvětlení navrhovaného rozpočtu.
Usnesení č. R/2018/342
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2019

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

představit návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na pracovním jednání zastupitelstva
města
Termín: 26.11.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Pan starosta poděkoval členům rady za spolupráci a jednání v 16.50 hod. ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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