Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 6. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 20.04.2020 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. Zápisy z jednání Komise kulturní

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

4. Přidělení městského bytu č. 5, Průhon čp. 447

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

5. Přechod nájmu pozemku p.č. 856/22

Josef Kozel (ST)

6. Přechod nájmu části pozemku p.č. 1104/9 - díl D

Josef Kozel (ST)

7. Zřízení věcného břemene - Radlín

Josef Kozel (ST)

8. Zřízení věcného břemene - Hálkova

Josef Kozel (ST)

9. Rozšíření poskytování pečovatelské služby

Josef Kozel (ST)

10. Smlouva o spolupráci při poskytování pečovatelské služby - Obec Načešice

Ing. Ivana Jankovská (KT)

11. Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci - výběr dodavatele stavebních prací

Josef Kozel (ST)

12. Stavební úpravy 2.NP v č.p. 288 - výběr dodavatele

Josef Kozel (ST)

13. Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací - Základní
škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace na základě vnitřní směrnice
č.24 – Mateřská škola Heřmanův Městec, Jiráskova 842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2020

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Bartolomějská pouť 2020 - rozmístění atrakcí

Josef Kozel (ST)

18. Návrh na vyřazení majetku

Ing. Ivana Jankovská (KT)

19. Nákup vozu pro Městský úřad

Josef Kozel (ST)

20. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné na 6. schůzi rady města, podal informace o zápise z jednání rady města dne 30.3.2020,
který byl bez připomínek a byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a předložil návrh programu jednání, který
byl radou města schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení, jejichž termín splnění byl v období od 30.3.2020 do 20.4.2020. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2020/099
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od 30.3.2020 do 20.4.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Zápisy z jednání Komise kulturní
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil zápisy z jednání Komise kulturní č. 3/2019, 4/2019 a 5/2019. Současně s nimi byl zaslán
zápis č. 1/2020, který byl podkladem pro schvalování dotací spolkům a byl radou města vzat na vědomí při
projednávání dotací. Na jednáních komise v roce 2019 se mimo jiné připravoval program pro městské slavnosti,
diskutovala se spolupráce TIC, příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. a města. Rovněž se řešila akustika v
sokolovně a doplnění komise Lubošem Zemkem po zemřelé p. MgA. Markétě Výborné. Dvou jednání se zúčastnil i p.
místostarosta.
Usnesení č.: R/2020/100
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Komise kulturní č. 3/2019, 4/2019 a 5/2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

4.

Přidělení městského bytu č. 5, Průhon čp. 447
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta sdělil, že volný městský byt č.5 na adrese Průhon čp. 447 v Heřmanově Městci prošel celkovou
rekonstrukcí a dne 11.3.2020 byl zveřejněn Záměr města na jeho pronájem. Byt bude k dispozici od 1.5.2020. Zájem
projevili 4 občané města, sociální odbor doporučil p. Petru Horkou.

Usnesení č.: R/2020/101
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení městského bytu č. 5, I. kategorie, o velikosti 1+1 na adrese Průhon čp. 447, Heřmanův Městec, Petře
Horké, od 1.5.2020 do 30.9.2020 za cenu 70,- Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, Průhon čp. 447 s Petrou Horkou
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 30.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Přechod nájmu pozemku p.č. 856/22
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Petry Vydrové o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
856/22 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka. Paní Vydrová jej měla pronajatý jako zahradu. Současně podal pan
Miroslav Caha žádost o pronájem tohoto pozemku. Záměr byl zveřejněn od 3.4.2020 do 20.4.2020.
Usnesení č.: R/2020/102
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 856/22 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka s paní
Petrou Vydrovou
II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 856/22 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Miroslavem Cahou,
za cenu 4,- Kč/m2/rok.
III. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o ukončení nájmu a nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 856/22
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

6.

Přechod nájmu části pozemku p.č. 1104/9 - díl D
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Josefa Salfického o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo 1104/9 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se pozemek V Lukách, který měl pronajatý jako zahradu. Zároveň
podala paní Lenka Francová žádost o pronájem této části pozemku parcelní číslo 1104/9. Záměr byl zveřejněn od
3.4.2020 do 20.4.2020.
Usnesení č.: R/2020/103
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl D v k.ú. Heřmanův Městec s panem Josefem
Salfickým,
II. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl D v k.ú. Heřmanův Městec paní Lence Francové, za 4,Kč/m2/rok.
III. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o ukončení nájmu a nové nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl D
v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
7.

Zřízení věcného břemene - Radlín
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost o uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018572/VB/1 mezi
městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s. na uložení 82 m kabelového vedení do městských
pozemků parcelní číslo 545, 551/1 v místní části Radlín v k.ú. Chotěnice. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové
mapy platné od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2020/104
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018572/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018572/VB/1
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Zřízení věcného břemene - Hálkova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.IV-122019240/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o uložení 21 m
kabelového vedení do městských pozemků parcelní číslo 1739/3 a 1755/6 v k.ú. Heřmanův Městec v ulici Hálkova.
Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2020/105
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí č. IV-12-2019240/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a
společností ČEZ Distribuce, a.s.

II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy č. IV-12-2019240/VB/01
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
9.

Rozšíření poskytování pečovatelské služby
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o činnosti pečovatelské služby, která je realizována v pracovní dny v časovém rozmezí od 7.00
hod. do 15:30 hod. Jedná se o ambulantní a terénní sociální službu. Na základě požadavků veřejnosti a současných
uživatelů pečovatelské služby zpracoval sociální odbor návrh na rozšíření poskytování pečovatelské služby
v odpoledních a podvečerních hodinách ve všední dny. Tento návrh kopíruje celorepublikový trend v terénních
sociálních službách. Navrhovaný časový rozsah poskytování služby je od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 19.00 hod.
dle požadavků klientů a podléhá schválení Krajského úřadu Pardubického kraje.
Usnesení č.: R/2020/106
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rozšíření poskytování pečovatelské služby Heřmanův Městec v pracovní dny od 7:00 hod. do 19:00 hod.
II. u k l á d á
zažádat KÚ Pardubického kraje o změnu v registru soc. služeb MPSV spočívající v rozšíření časové kapacity služby
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 30.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Smlouva o spolupráci při poskytování pečovatelské služby - obec Načešice
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila radě města ke schválení Smlouvu o spolupráci při poskytování pečovatelské služby mezi
městem Heřmanův Městec a obcí Načešice. Sociální odbor doporučuje schválení této smlouvy, pečovatelská služba je
schopna kapacitně tuto službu obci Načešice poskytovat. Obec Načešice již smlouvu na zasedání Zastupitelstva obce
dne 25.2.2020 schválila. Služba bude poskytována za úhradu od obce ve výši 1 450,- Kč měsíčně (i jeho část) za
jednoho uživatele.
Usnesení č.: R/2020/107
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci při poskytování pečovatelské služby mezi městem Heřmanův Městec a obcí
Načešice
II. u k l á d á
uzavřít smlouvu s obcí Načešice
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 07.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

11. Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci - výběr dodavatele stavebních prací
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města protokoly z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Obnova kaple sv. Kříže v
Heřmanově Městci" a návrh smlouvy o dílo se společností WANDEL CZECH s.r.o. Předmětem zakázky je stavební část
obnovy kaple bez restaurátorských prací, které musejí provádět restaurátoři s příslušnou licencí od Ministerstva
kultury ČR. Stavební práce na obnově kaple jsou rozděleny do dvou etap z důvodu nutné technologické přestávky. V
loňském roce byla dvakrát vypsaná zakázka na kompletní obnovu kaple (stavební část i restaurování), ale nebyly
podané žádné nabídky. Z tohoto důvodu byla na konci loňského roku předjednaná možná realizace restaurátorských
prací s restaurátory, kteří prováděli průzkumy pro zpracovatele projektové dokumentace. Současná zakázka byla
vypsaná bez těchto prací s tím, že pokud se podaří vybrat dodavatele stavební části a bude známý dodavatel a termín
realizace, proběhne jednání s restaurátory ohledně koordinace se stavební částí. Požádáno bude o dotace ze zdrojů
Ministerstva kultury ČR na rok 2021, kdy je v plánu hlavní etapa obnovy. Členové rady se pozastavili nad nárůstem
ceny, která je téměř dvojnásobná oproti projektu.
Usnesení č.: R/2020/108
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokoly o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově
Městci"
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci" se společností
WANDEL CZECH s.r.o.
III. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci" se společností
WANDEL CZECH s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

12. Stavební úpravy 2.NP v č.p. 288 - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města protokoly z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Stavební úpravy 2.NP v
č.p. 288" a návrh smlouvy o dílo se společností Stavrecon Pardubice s.r.o. Realizace zakázky má proběhnout v roce
2021 a účinnost smlouvy o dílo je podmíněna schválením příslušné částky v rozpočtu města na rok 2021. Dle rozpočtu
projektanta byly náklady vyčísleny na částku 1.096.888,71 Kč bez DPH, což je cca o 100.000, Kč méně oproti nabídce.
Usnesení č.: R/2020/109
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokoly o otevírání obálek a o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Stavební úpravy 2.NP v č.p. 288"
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Stavební úpravy 2.NP v č.p. 288" se společností Stavrecon Pardubice s.r.o.
III. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Stavební úpravy 2.NP v č.p. 288" se společností Stavrecon Pardubice
s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku

Termín: 29.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
13. Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil soupis neupotřebitelného majetku základní školy navrženého k likvidaci. Seznam
předložila ředitelka ZŠ Mgr. Jana Šindelářová na základě provedených inventur k 31.12.2019. Majetek byl nabídnut k
dalšímu využití příspěvkovým organizacím zřízených naším městem, nikdo neprojevil zájem.
Usnesení č.: R/2020/110
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vyřazení neupotřebitelného majetku dle přiloženého seznamu
II. u k l á d á
zajistit likvidaci majetku dle přílohy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
III. u k l á d á
zajistit vyřazení majetku z evidence
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.09.2020
IV. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 12.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
14. Schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace na základě vnitřní směrnice č.24 – Mateřská škola
Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že u příspěvkové organizace MŠ Jiráskova byla v rámci schvalování roční účetní závěrky
dne 8.4.2020 prověřena správnost vykázaného hospodářského výsledku, provedeno ověření inventarizace
rozvahových účtů a další. Vedení školky se snažilo efektivně využít neinvestiční příspěvek přidělený zřizovatelem pro
rok 2019. Další prostředky byly získány z vyhlášených grantů. Pan místostarosta předložil žádost ředitelky MŠ
Jiráskova Mgr. Irmy Celundové o odúčtování částky 101 423,31 Kč z rezervního fondu, jeho výše bude tak
k 31.12.2019 činit 55 647,12 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2019 je ve výši 18 919,29 Kč a paní ředitelka ho
navrhuje v celé částce převést do rezervního fondu. Jí navržené rozdělení je v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Na základě provedeného ověření doporučuje finanční
odbor schválení účetní závěrky.
Usnesení č.: R/2020/111
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost paní ředitelky Mgr. Irmy Celundové o úpravu výše rezervního fondu k 31.12.2019

II. s c h v a l u j e
účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Heřmanův Městec, Jiráskova 842
III. s c h v a l u j e
návrh rozdělení hospodářského výsledku - jeho přidělení v plné výši do rezervního fondu
IV. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 27.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrhy žádostí na bezúplatný převod majetku města příspěvkovým organizacím. Jedná se
o majetek, který jim byl zřizovatelem svěřen při jejich vzniku počátkem jejich vzniku do výpůjčky. ZUŠ v roce 1998, MŠ
Jonášově a Jiráskově v roce 2001, SZŠ v roce 2000 a DDM v roce 1999. Hodnota majetku je uvedena v pořizovacích
cenách předchozích let. Jedná se především o nábytek, kterým jsou budovy příspěvkových organizací vybaveny,
vybavení kuchyní, kabinetů, učební pomůcky, hrací prvky a podobně. Bezúplatným převodem bude zjednodušen celý
proces inventarizace majetku a jeho evidence. Organizace jsou s tímto záměrem seznámeny, převod majetku a celé
zjednodušení uvítají. Do bezúplatného převodu není zahrnuta organizace SPOKUL HM, p.o., které již byla většina
drobného majetku bezúplatně převedena, zřizovatel si ponechává pouze ten, který je odepisován nebo jej má ve
správě. Domov pro seniory má majetek svěřený ve správě a u základní školy se jedná o hodnoty majetku větší jak 1
000 000 Kč. Návrhy smluv byly projednány s JUDr. Tomášem Plavcem. Majetek byl podle sdělení p. Ing. Sedláčkové
většinou pořízen před rokem 2000.
Usnesení č.: R/2020/112
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smluv o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím: Dům dětí a mládeže Heřmanův
Městec, Na Ježkovce 791; Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46; Mateřská škola,
Heřmanův Městec, Jiráskova 842; Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726; Základní umělecká škola
Heřmanův Městec, Jarkovského 47.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smluv o bezúplatném převodu majetku s řediteli příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže
Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791; Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46;
Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842; Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726; Základní
umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 11.05.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
16. Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil radě města ke schválení seznam umístěných stánkařů s občerstvením na Bartolomějské
pouti v roce 2020. Vybráni byli prodejci, se kterými jsou kladné osobní zkušenosti z minulých let. Vyhověno nebylo
některým žadatelům, a to z důvodu zdvojených žádostí na stejná stánková místa. Ostatní volné stánky v areálu se
budou moci rezervovat od 5. 5. 2020 přes rezervační systém na internetových stránkách pro jiný sortiment než
občerstvení.

Usnesení č.: R/2020/113
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti konané ve dnech 28. - 31. 8. 2020
celkem 27 prodejcům, a to: 1) Hájková Růžena, 2) Hájek Antonín, 3) Jandová Monika, 4) Agentura RR s.r.o., 5)
Spilka Jiří, 6) Zvárová Zuzana, 7) Fiala Josef, 8) Paldus František, 9) Paldus Emil, 10) Tichý Jiří, 11) Laun Antonín, 12)
Paldus Ludvík, 13) Jílková Michaela, 14) Launová Marie, 15) Maleček Jiří, 16) Lagron Matěj, 17) Kolářík Libor, 18)
Rochl Jan, 19) Visinger František, 20) Lagronová Jarmila, 21) Bohumil Lagron, 22) Paldus Emil ml., 23) Pivovar
Chotěboř, 24) Kremeň Tomáš, 25) Lagron Josef, 26) Rochl Jan, 27) František Visinger st.
II. u k l á d á
informovat žadatele
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

17. Bartolomějská pouť 2020 - rozmístění atrakcí
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání návrh rozmístění pouťových atrakcí na Bartolomějské pouti konané v
roce 2020. Rozmístění je téměř totožné jako v roce 2019. Na louce u stánků je navrženo umístit novou atrakci pana
Malečka "Pegasus". S vybranými provozovateli atrakcí bude následně uzavřena ,,Smlouva k zajištění průběhu
Bartolomějské pouti 2020 (provozovatele pouťových atrakcí)" a ,,Nájemní smlouva (Bartolomějská pouť provozovatelé atrakcí)", které byly schváleny radou města dne 27.1.2020 usnesením č. R/2020/013. Pan starosta
upozornil, že smlouvy nepodepíše dříve, než bude potvrzeno, že se pouť bude moci uskutečnit.
Usnesení č.: R/2020/114
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložené rozmístění atrakci na Bartolomějskou pouť v roce 2020
II. u k l á d á
uzavřít s vybranými provozovateli atrakcí ,,Smlouvu k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2020 (provozovatele
pouťových atrakcí)" a ,,Nájemní smlouvu (Bartolomějská pouť - provozovatelé atrakcí)" a zároveň je seznámit s
rozmístěním atrakcí.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
18. Návrh na vyřazení majetku
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila radě města návrhy na vyřazení majetku, které byly navrženy inventarizačními komisemi při
inventarizaci majetku v závěru roku 2019. Jedná se o drobný majetek z kanceláří, vybavení SHD a traktor K 162
(Warinsky) s příslušenstvím, který bude nejprve nabídnut k odprodeji.

Usnesení č.: R/2020/115
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrhy na vyřazení majetku dle přílohy č.1 - č. 4
II. u k l á d á
zajistit fyzickou likvidaci majetku dle příloh č. 1 - č. 4
traktor K 162 (Warinsky) nejprve zkusit nabídnout k odprodeji
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
III. u k l á d á
provést účetní vyřazení likvidovaného majetku
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. Nákup vozu pro Městský úřad
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta připomněl, že zastupitelstvo města na svém jednání dne 15.4.2020 schválilo rozpočtové opatření
č. ZM/2020/01 s položkou nákup vozu pro MěÚ dle předloženého návrhu ve výši 250.000 Kč. Na základě posledního
jednání rady, jehož součástí byl i materiál správce lesů Ing. Jedličky, byla provedena analýza, vydáno opatření, jak s
novým vozem nakládat a jak jej v městských lesích používat, což bylo Ing. Jedličkou akceptováno. Zároveň byla
zpracována analýza používání osobních vozů v majetku města včetně případného nákupu dalšího vozidla. S ohledem
na získané informace a také na to, že MPSV uvolnilo informace o výši dotací na sociální práci, pan starosta požádal o
přehodnocení předchozího a stanoviska (250.000,- na nákup nového vozu) a předložil radě města návrh rozpočtového
opatření, kterým se převede z položky běžných výdajů - kapitola 2.1 Správa MěÚ vč. nákladů na samosprávu, do
položky kapitálových výdajů kapitola 2.2 Pořízení osobního automobilu 90.000,- Kč a tím bude na nákup nového vozu
k dispozici 340.000,- Kč. Pan Ryčl se pozastavil nad vývojem částky na nákup vozidla a sdělil že nesouhlasí s jejím
navýšením. Dále nesouhlasí s procesem rozhodování a předávání informací při tomto nákupu.
Usnesení č.: R/2020/116
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření RM 02/2020 spočívající ve změně položek:
- 2.1.1 Správa MěÚ vč. nákladů na samosprávu .... -90.000 Kč
- 2.2 Nákup OA ........................................................+90.000 Kč
II. s c h v a l u j e
nákup skladového vozu Fabia 1.0 Style 81kW (bílá) dle nabídky společnosti Auto Hybeš s.r.o. s využitím
mimořádné slevy 55.000 Kč
III. u k l á d á
zajistit nákup skladového vozidla dle schválené nabídky
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 24.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 1, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Závěr
Pan starosta poděkoval za průběh jednání zastupitelstva města dne 15.4.2020 konaného za mimořádných podmínek.
Připomněl dopis p. Kostelecké, který byl předložen v rámci diskuse na jednání zastupitelstva. Obsahoval několik
požadavků, pan starosta k nim nechá zpracovat stanovisko, které předloží na některé příští jednání rady města,
odpověď bude p. Kostelecké odeslána a připravena i na další jednání zastupitelstva města. Krátká diskuse proběhla na
téma nouzového stavu a nezbytných kroků krizového řízení. Pak poděkoval za spolupráci při jednání a zasedání v
16.10 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

