Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 3. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 20. 2. 2018 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Otakar Volejník, František Dvořák, MBA, Petr Kotora, MBA, Jiří Pošík, Jan Řehák

Omluveni:

Josef Kozel, Tereza Machová, PharmDr

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

,

Text zahájení:
Pan místostarosta přivítal přítomné, omluvil ze zdravotních důvodů p. Josefa Kozla a PharmDr. Terezu Machovou.
Konstatoval, že zápis z jednání dne 6.2.2018 byl zpracován bez připomínek a byl zveřejněn na úředních deskách i
webových stránkách. Následně představil program jednání, který navrhl rozšířit o bod 27) Návrh pomníku na městskou
hrobku. Hlasováno o doplnění programu - všichni přítomní doplnění programu odsouhlasili.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Zřízení věcného břemene - p. Vilušínský

3.

Zřízení věcného břemene - p. Menšík

4.

Zřízení věcného břemene - p. Bareš

5.

Zřízení věcného břemene - p. Samek

6.

Odprodej pozemků p.č. 1876/3 a st. 1183

7.

Smlouva č. 5498/18 na prodej brusného dříví

8.

Přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou, U Bažantnice čp. 964, Heřmanův Městec

9.

Přidělení městského bytu č. 5, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec

10.

Změna nájemní smlouvy na městské rybníky

11.

Žádost o souhlas s užíváním pozemku - Vítání ptačího zpěvu

12.

Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena Železných hor

13.

Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288 - výběr dodavatele

14.

Projektová dokumentace revitalizace rybníku Ježkovka - dodatek ke smlouvě o dílo

15.

Projektová dokumentace rekonstrukce domu č.p. 4 - výběr dodavatele

16.

Administrace dotace na rekonstrukci domu č.p. 244

17.

Návrh na vyřazení neupotřebitelného a poškozeného majetku - příspěvkové organizace

18.

Domov pro seniory - darovací smlouva

19.

MŠ Jiráskova - Žádost o čerpání prostředků z rezervního fondu za účelem vybavení třídy novým zařízením
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Bod

Věc

20.

DDM Heřmanův Městec - oznámení o odstranění dřevěného obložení

21.

DDM Heřmanův Městec - Žádost o čerpání prostředků z fondu investic za účelem nákupu interaktivní tabule
SMART Board

22.

Jmenování konkursních komisí

23.

Žádost o finanční příspěvek - Rodinné integrační Centrum z.s. Pardubice

24.

Žádost o příspěvek - SONS Chrudim

25.

Pojištění vozidla Citroen Berlingo XTR

26.

Vlajka pro Tibet

27.

Návrh pomníku na městskou hrobku

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu přijatých usnesení, která měla termín splnění od 6.2.2018 do 20.2.2018, všechna
byla splněna v termínu, u usnesení č.R/2018/026 pan místostarosta ocitoval informaci právníka o možnosti přístupu
do prostor Mrdické tvrze. Vstup nelze zakázat, zákazové tabulky doporučuje odklidit po jednání s majitelem popř.
nájemcem pozemků.
Usnesení č. R/2018/041
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem plnění od 6.2.2018 do 20.2.2018.

2.

Zřízení věcného břemene - p. Vilušínský
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900093971_2/VB mezi společností GasNet, s.r.o.
a městem Heřmanův Městec na pozemku p.č. 2088/2 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se plynovod a přípojku a
poplatek za zřízení je stanoven dle usnesení č. 20/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 5.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2018/042
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900093971_2/VB se společností GasNet s.r.o. na pozemku
města p.č. 2088/2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene - p. Vilušínský
Termín: 30.3.2018
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Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Zřízení věcného břemene - p. Menšík
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP12-2008940/VB/1 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku p.č. 1846/56 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 16 metrů a poplatek za zřízení je stanoven
dle usnesení č. 20/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 5.000,- Kč + DPH. Záměr byl zveřejněn od 2.5.2017 do 18.5.2017.
Usnesení č. R/2018/043
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IP-122008940/VB/1, Heřmanův Městec, p. Konopáč, p. Menšík, 1846/56, se společností ČEZ Distribuce, a.s. na
pozemku p.č. 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2008940/VB/1 - p. Menšík
Termín: 02.03.2018

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

4.

Zřízení věcného břemene - p. Bareš
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.EP12-2003150/VB/1 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku p.č. 2169 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o vedení kabelu NN v délce 39 metrů a poplatek za zřízení je stanoven dle usnesení č.
20/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 15.000,- Kč + DPH. Záměr byl zveřejněn od 19.1.2017 do 6.2.2017.
Usnesení č. R/2018/044
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu EP-122003150/VB/1, Heřmanův Městec, p. Bareš, NN se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2169

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit podepsání Smlouvy zřízení věcného břemene - p. Bareš
Termín: 2.3.2018

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

Zřízení věcného břemene - p. Samek
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta přdložil smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná se o uložení 240 bm vodovodního a
kanalizačního řádu do pozemků města Heřmanův Městec parcelní číslo 1173/13, 1173/89, 1181/1, 2088/2 a 2088/4
v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je dle usnesení č.50/2015 ze dne 21.9.2015 stanoven ve výši 35.000,- Kč
+ DPH. Záměr byl zveřejněn od 24.1.2018 do 9.2.2018.
Usnesení č. R/2018/045
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Ing. Romanem Samkem

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na zřízení věcného břemene - p. Samek
Termín: 02.03.2018

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

6.

Odprodej pozemků p.č. 1876/3 a st. 1183
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání žádost Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády
o odkup pozemků parcelní číslo 1876/3 o výměře 484 m2 a st. 1183 o výměře 57 m2 v k.ú. Heřmanův Městec -lokalita
Konopáč. Na pozemku p.č. st 1183 je postavena budova, která je v jejich majetku. Dle platné Cenové mapy je cena za
pozemek p.č. 1876/3 stanovena ve výši 301,- Kč/m2 a za pozemek st. 1183 ve výši 262,- Kč/m2. Žadatelé by uhradili
daň z nabytí nemovitosti a kolek pro vklad do Katastru nemovitostí. Diskuze proběhla o tom, kde se pozemek
nachází, z katastru nemovitostí je patrné, že u potoka směrem z areálu autokempu k rybníku Rohlík a Houska.
Okolní pozemky patří soukromým osobám. Prodávaný pozemek zasahuje do cesty a jeho prodejem by byla cesta
neprůchozí.
Usnesení č. R/2018/046
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 1876/3 a st. 1183 Českomoravskému odborovému svazu civilních
zaměstnanců armády ZO Vojenské ubytovací a stavební správě Pardubice za cenu 301,- Kč/m2 (1876/3) a 262,Kč/m2 (st. 1183)

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru a předložení k projednání Zastupitelstvu města v březnu 2018
Termín: 9.3.2018

Nepřijato, pro: 0, proti: 5, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Smlouva č. 5498/18 na prodej brusného dříví
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
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Pan místostarosta předložil ke schválení smlouvu č. 5498/18 se společností WOOD & PAPER a.s. na prodej brusného
dříví (dříví používané k výrobě papíru mechanickým broušením vláken). Smlouva je předkládána na základě
dlouhodobé bezproblémové spolupráce s firmou. Nabízená cena je výhodnější proti ceně při prodeji dříví na štěpku.
Usnesení č. R/2018/047
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy č. 5495/18 se společností WOOD & PAPER, a.s. na prodej brusného dříví

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

č. 5498/18 se společností WOOD & PAPER a.s. na prodej brusného dříví.
Termín: 16.3.2018

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

8.

Přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou, U Bažantnice čp. 964, Heřmanův Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na pronájem bytové jednotky číslo evidenční 4 o velikosti 1+kk, I. kategorie v
Domě s pečovatelskou službou U Bažantnice čp. 964, byli osloveni žadatelé o byt v DPSa pracovnice sociálního
odboru vyhodnotili jako nejpotřebnějšího p. Josefa France.
Usnesení č. R/2018/048
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 4 v Domě s pečovatelskou službou, U Bažantnice čp.
964 v Heřmanově Městci od 1.3.2018 v tomto pořadí:

II.

1.

Josef Franc, trvale bytem Kostelec u Heřmanova Městce čp. 8

2.

Jaroslava Vlachová, trvale bytem Horní Holetín čp. 135

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

zajistit uzavření nájemní smlouvy
Termín: 1.3.2018

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

9.

Přidělení městského bytu č. 5, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh sociálního odboru, který oslovil (telefonicky a písemně) všech 102 žadatelů, kteří
mají na MěÚ podanou žádost o městský byt. Z tohoto počtu projevilo zájem o prohlídku městského bytu č. 5, Pod
Pankrácí čp. 448, 50 žadatelů. Při zpracování návrhu bylo přihlédnuto k sociální situaci a jako nejpotřebnější byla
vyhodnocena p. Lucie Horáková.
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Usnesení č. R/2018/049
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přidělení městského bytu č. 5 o velikosti 2+1 na adrese: Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec od 1.3.2018 v
tomto pořadí:
1. Lucie Horáková, bytem Havlíčkova 375, Heřmanův Městec
2. Jaromír Juroška, bytem U Bažantnice 772, Heřmanův Městec
na dobu 1 roku v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Heřmanův Městec

II.

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

zajistit uzavření nájemní smlouvy na městský byt č. 5, Pod Pankrácí čp. 448 s paní Lucií Horákovou.
Termín: 28.2.2018

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

10. Změna nájemní smlouvy na městské rybníky
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh pachtovní smlouvy. Výše pachtovného je uvedena v příloze, zůstává stejná jako
dosud. Účel užívání bude stanoven dle skutečnosti, pro rybníky Veselka a Ježkovka chov ryb, pro ostatní rybníky chov
ryb pro sportovní rybolov a sportovní rybolov. Rybník Martin se nepronajímá z důvodu udržitelnosti dotace. Nové
znění je odsouhlaseno JUDr.Plavcem tak, aby odpovídalo platné legislativě (občanskému zákoníku).
Usnesení č. R/2018/050
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na rybník Herout

2.

uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na rybník
Houska

3.

uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na rybník Rohlík

4.

uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na rybník
Ježkovka

5.

uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na rybník
Veselka

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na
rybník Herout
Termín: 31.3.2018

1.2.

zajistit uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na
rybník Houska

1.3.

zajistit uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na
rybník Rohlík

Termín: 31.3.2018
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Termín: 31.3.2018
1.4.

zajistit uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na
rybník Ježkovka
Termín: 31.3.2018

1.5.

ukládá uzavření pachtovní smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Přelouč na
rybník Veselka
Termín: 31.3.2018

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

11. Žádost o souhlas s užíváním pozemku - Vítání ptačího zpěvu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost Společnosti přátel Železných hor o povolení užívání pozemku p.č. 1595 za účelem
Vítání ptačího zpěvu dne 01.05.2018 od 8.00 do 13.00 hodin. Jedná se o tradiční akci pořádanou každoročně a hojně
navštěvovanou občany.
Usnesení č. R/2018/051
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Užívání pozemku p.č.1595 za účelem "Vítání ptačího zpěvu" dne 01.05.2018 od 8.00 do 13.00 hod.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

Informovat žadatele
Termín: 23.2.2018

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

12. Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena Železných hor
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila k projednání dvě žádosti Českého kynologického svazu, ZO 076 Heřmanův Městec o
povolení konání svodu zvířat. Jedná se o svod pod názvem Cena Železných hor dne 5. 5. 2018 a výcvikové
soustředění kynologů v období od 1. 3. 2018 do 31.12.2018. Svody se budou konat v areálu Kynologického cvičiště v
Heřmanově Městci.
Usnesení č. R/2018/052
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

projednala
žádosti Českého kynologického svazu Heřmanův Městec a

II.

uděluje
1.

Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s konáním svodu zvířat v rámci konání
soutěže "Cena Železných hor 2018" dne 5.5.2018 v době od 7.00 do 17.00 hod. v areálu kynologického
cvičiště a
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2.

Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s výcvikovým soustředěním kynologů na
Kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci ve dnech 1.3.2018 - 31.12.2018.

III. ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat zástupce Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení svodu zvířat
Termín: 23.2.2018

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

13. Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288 - výběr dodavatele
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil protokoly z otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Stavební
úpravy 3.NP v č.p.288". Komise vyloučila z hodnocení účastníka RITUS s.r.o., který chybně ocenil některé položky, a
následně doporučila zadat zakázku účastníkovi Stavrecon Pardubice s.r.o., jehož cena byla ze zbylých nabídek
nejnižší. Současně byla předložena ke schválení smlouva o dílo se společností Stavrecon Pardubice s.r.o., jejíž
účinnost nastane po schválení příslušné částky na realizaci v rozpočtu města na rok 2018 (viz článek XIII., odst. 5). K
vysvětlení postupu byl přizván p. Petr Novák. Členové rady města se shodli, že je vhodné podobné zakázky soutěžit
dvoukolově a požádali p. tajemnici, aby toto tlumočila vedoucímu odboru Správy majetku. Při hlasování se p. Jan
Řehák zdržel hlasování.
Usnesení č. R/2018/053
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokoly z otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288"

II.

rozhoduje
1.

o vyloučení účastníka RITUS s.r.o. ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební úpravy 3.NP v č.p.
288"

2.

o výběru nejvýhodnější nabídky a zadání zakázky "Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288" společnosti
Stavrecon Pardubice s.r.o.

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288" se společností Stavrecon Pardubice s.r.o.
IV. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Stavební úpravy 3.NP v č.p. 288" se společností
Stavrecon Pardubice s.r.o.
Termín: 31.3.2018

Přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

14. Projektová dokumentace revitalizace rybníku Ježkovka - dodatek ke smlouvě o dílo
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
revitalizace rybníku Ježkovka. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace, který je dle původní smlouvy do
31.3.2018. Vzhledem k tomu, že podle informace Českého rybářského svazu by mělo koncem března (dle
klimatických podmínek) dojít k vypouštění rybníku, bude výhodné využití této situace pro prohlídku vypuštěného
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rybníku a stávajícího požeráku a podle zjištěné situace projektovou dokumentaci upřesnit. Dalším důvodem je
nutnost projednání řešení stavby s Krajským úřadem Pardubického kraje, která vyplynula při řízení o povolení
výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny a týká se opatření na ochranu chráněných živočichů. Předpokládaný
termín jednání s KÚ je na přelomu února a března, navrhovaný termín převzetí díla je 14.9.2018.
Usnesení č. R/2018/054
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Multiaqua s.r.o. na projektovou dokumentaci
revitalizace rybníku Ježkovka

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Multiaqua s.r.o. na projektovou
dokumentaci revitalizace rybníku Ježkovka
Termín: 31.3.2018

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

15. Projektová dokumentace rekonstrukce domu č.p. 4 - výběr dodavatele
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Projektová
dokumentace rekonstrukce domu č.p. 4". Na základě hodnocení nabídek komise vyhodnotila jako nejvýhodnější
nabídku účastníka **** ***** ****** ******. Současně je přiložen ke schválení návrh smlouvy o dílo. Proběhla
diskuze nad rozdílností cen ve výběrovém řízení.
Usnesení č. R/2018/055
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Projektová dokumentace
rekonstrukce domu č.p. 4"

II.

rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky a zadání zakázky "Projektová rekonstrukce domu č.p. 4

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Projektová dokumentace rekonstrukce domu č.p. 4
IV. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Projektová dokumentace rekonstrukce domu č.p. 4
Termín: 31.3.2018

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

16. Administrace dotace na rekonstrukci domu č.p. 244
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
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Pan místostarosta předložil návrh Smlouvy o poskytování služeb s Komerční bankou, a.s. Jejím předmětem jsou
služby spojené s administrací dotace a zpracováním příslušných dokumentů, a to od zpracování žádosti o dotaci po
ukončení doby udržitelnosti včetně zajištění výběru dodavatele podle zákona o veřejných zakázkách a podmínek
dotace. Nabídková cena Komerční banky a.s. činí celkem 220.000 Kč bez DPH. Pro ověření ceny byla nabídka na tyto
služby poptána také u společnosti DPU REVIT s.r.o., která nabízí cenu 295.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. R/2018/056
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností Komerční banka, a.s. na administraci dotace a realizaci
zadávacího řízení na rekonstrukci domu č. p. 244

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností Komerční banka, a.s. na administraci
dotace a realizaci zadávacího řízení na rekonstrukci domu č. p. 244
Termín: 31.3.2018

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

17. Návrh na vyřazení neupotřebitelného a poškozeného majetku - příspěvkové organizace
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrhy příspěvkových organizací - MŠ Heřmanův Městec, Jonášova 726, Základní škola
Heřmanův Městec a Speciální základní škola Heřmanův Městec na vyřazení neupotřebitelného a poškozeného
majetku. Bez další diskuze bylo vyřazení schváleno.
Usnesení č. R/2018/057
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
likvidaci neupotřebitelného majetku a jeho vyřazení z evidence

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

ukládá zajistit fyzickou likvidaci neupotřebitelného majetku

Termín: 30.4.2018
2. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku, Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
2.1.

zajistit vyřazení neupotřebitelného majetku z evidence
Termín: 31.5.2018

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

18. Domov pro seniory - darovací smlouva
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
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Pan místostarosta předložil ke schválení přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec od pana
Loudy Antonína, bytem Barákova 575 Heřmanův Městec, který daroval masážní křeslo BERN v hodnotě 2 000 Kč.
Usnesení č. R/2018/058
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec v podobě masážního křesla BERN v hodnotě 2
000 Kč, které daroval pan Louda Antonín, bytem Heřmanův Městec 575

II.

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, panu Ing. Petru Mazurovi
Termín: 28.2.2018

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

19. MŠ Jiráskova - Žádost o čerpání prostředků z rezervního fondu za účelem vybavení třídy novým zařízením
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky MŠ Jiráskova o čerpání prostředků z rezervního fondu v celkové částce
120 000 Kč za účelem vybavení třídy U mravenečka novým, účelnějším zařízením. Stav rezervního fondu k
31.12.2017 činí 205 385 Kč. Žádost je doplněna o orientační ceny nového vybavení přílohou.
Usnesení č. R/2018/059
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
žádost o čerpání prostředků z rezervního fondu v celkové částce 120 000 Kč za účelem vybavení třídy U
mravenečka novým, účelnějším zařízením

II.

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

dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova, paní Mgr. Irmě Celundové
Termín: 28.2.2018

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

20. DDM Heřmanův Městec - oznámení o odstranění dřevěného obložení
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh ředitelky DDM na odstranění dřevěného obložení při vstupu do budovy DDM. Na
místě odstraněného obložení je plánováno vybudování klidové zóny a odkládacího prostoru s uzamykatelnými
skříňkami. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek města, je nutný souhlas rady města.
Usnesení č. R/2018/060
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec

I.

bere na vědomí
oznámení ředitelky DDM Heřmanův Městec, Mgr. Kateřiny Vackové o odstranění dřevěného obložení při
vstupu do budovy DDM

II.

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

dát na vědomí ředitelce DDM Heřmanův Městec, paní Mgr. Kateřině Vackové znění usnesení
Termín: 28.2.2018

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

21. DDM Heřmanův Městec - Žádost o čerpání prostředků z fondu investic za účelem nákupu interaktivní tabule
SMART Board
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky DDM Mgr. Kateřiny Vackové o čerpání prostředků z fondu investic v
celkové výši 70 100 Kč za účelem nákupu interaktivní tabule SMART Board 880. Interaktivní tabule bude sloužit pro
účely zájmových kroužků, dopravní výchovu a najde své uplatnění i v dalších vzdělávacích programech DDM.
Paní ředitelka odslovila 4 společnosti zabývající se prodejem této konkrétní interaktivní tabule, jejich nabídky jsou
přílohou. Přílohou je i odůvodnění paní ředitelky pro nákup interaktivní tabule SMART Board 880.
Společnost Chytrá Tabule.cz nabízí požadovanou interaktivní tabuli SMART Board 880 včetně příslušenství za 91 098
Kč. AV MEDIA tuto tabuli s veškerým příslušenstvím včetně montáže nabízí za 70 100 Kč, IVS s.r.o. poskytla nabídku
na pořízení tabule včetně příslušenství za 79 199 Kč. KENET trading s.r.o. vzhledem k realizaci mimo její region
odmítla nabídku zpracovat.
Stav fondu investic k 31.12.2017 činí 138 655,5 Kč.
Usnesení č. R/2018/061
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
čerpání fondu investic v celkové částce 70 100 Kč za účelem nákupu interaktivní tabule SMART Board 880 od
společnosti AV MEDIA

II.

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

dát na vědomí ředitelce DDM Heřmanův Městec, paní Mgr. Kateřině Vackové
Termín: 28.2.2018

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

22. Jmenování konkursních komisí
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na obsazení a jmenování členů konkurzních komisí na ředitele ZŠ, ZUŠ a Speciální ZŠ.
Podle platné legislativy je nutno najmenovat členy konkursní komise a to v počtu dva členy za zřizovatele, a po
jednom za ČŠI, KÚ pro Pardubický kraj, školskou radu příslušené školy, z řad pedagogů příslušné školy a odborníka v
oblasti stání správy z obdobné školy. V případě ZUŠ je komise rozšířena o zástupce Města Třemošnice, kde má ZUŠ
pobočku.
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Usnesení č. R/2018/062
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

jmenuje
1.

členy konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Heřmanův Městec, okres
Chrudim: Otakar Volejník (předseda), František Dvořák, MBA, Mgr. Hana Pochobradská, Mgr. Lubomír
Marek, Mgr, Eva Škodová, PaeDr. Jarmila Šmídová, Mgr. Jiří Mach a tajemnici komise Ing. Ivanu
Jankovskou

2.

členy konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Heřmanův
Městec, okres Chrudim: Otakar Volejník (předseda), František Dvořák, MBA, Mgr. Stanislav Peca, Mgr.
Silvie Anýžová, Mgr. Jiří Tlapal, Mgr. Eva Škodová, Mgr. Helena Tomišková a tajemnici komise Ing. Ivanu
Jankovskou

3.

členy konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele Speciální ZŠ Heřmanův Městec: Otakar
Volejník (předseda), František Dvořák, MBA, Bc. Irena Tlapáková, Mgr. Jitka Činčalová, Mgr. Eva Škodová,
Mgr. Vladislava Winklerová, Mgr. Eva Kaválková a tajemnici komise Ing. Ivanu Jankovskou

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zaslat jmenovací dopisy členům komisí
Termín: 23.2.2018

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

23. Žádost o finanční příspěvek - Rodinné integrační Centrum z.s. Pardubice
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost od Rodinného integračního Centra z.s. Pardubice, které podalo žádost o poskytnutí
dotace. Dle platných zásad a podmínek pro poskytnutí dotace lze poskytnout dotaci pouze spolku se sídlem na území
našeho města, což není splněno a proto je předložen návrh na udělení finanční podpory z kapitoly Dotační programy
města - Rezerva rady ve výši 3.000 Kč, podobně jako město poskytuje příspěvek dalším neziskovým organizacím.
Žádající organizace pomáhá rodinám s autistickými dětmi, věnuje se i jedné rodině z Heřmanova Městce.
Usnesení č. R/2018/063
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o udělení dotace, kterou vyhodnotila jako žádost o finanční příspěvek

II.

schvaluje
udělení finančního příspěvku Rodinnému integračnímu centru z.s. Pardubice z kapitoly Dotační programy města
- Rezerva rady a starosty ve výši 3.000 Kč.

III. ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku Rodinnému a
integračnímu Centru z.s. Pardubice
Termín: 28.2.2018

2. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
2.1.

odeslat finanční částku 3.000,- Kč Rodinnému integračnímu Centru z.s. Pardubice

Strana 13/16

Termín: 8.3.2018
Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

24. Žádost o příspěvek - SONS Chrudim
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost Oblastní pobočky SONS v Chrudimi na udělení finanční podpory ve výši 3.000,- Kč
pro rok 2018, (totožné jako v roce 2015, 2016 a 2017) z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady ve výši
3.000 Kč. Spolupráce s touto organizací byla využita občany města se zrakovým postižením. Součástí žádosti je i
přehled o činnosti v roce 2017.
Usnesení č. R/2018/064
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o udělení finančního příspěvku Oblastní pobočce SONS v Chrudimi

II.

schvaluje
udělení finančního příspěvku Oblastní pobočce SONS v Chrudimi z kapitoly Dotační programy města - Rezerva
rady a starosty ve výši 3.000 Kč.

III. ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku Oblastní pobočce SONS v
Chrudimi
Termín: 28.2.2018

2. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
2.1.

odeslat finanční částku 3.000,- Kč Oblastní pobočce SONS v Chrudimi
Termín: 8.3.2018

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

25. Pojištění vozidla Citroen Berlingo XTR
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrhy pojistných smluv na pojištění odpovědnosti a havarijního pojištění pro nově
pořízené vozidlo Citroen Berlingo XTR od společnosti Regina HK. Jsou to návrhy smluv od pojišťovny Kooperativa,
pojišťovny Uniqa a České pojišťovny, finančně nejlépe vychází Uniqa pojišťovna, která při 5% spoluúčasti navrhla
pojistnou částku ve výši 10 610 Kč. Zadání pojistných podmínek bylo pro všechny pojišťovny stejné.
Usnesení č. R/2018/065
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavřít pojistnou smlouvu s Uniqa pojišťovna, která navrhla roční pojistnou částku za Citroen Berlingo XTR ve
výši 10 610 Kč
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II.

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

zajistit uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidla Citroen Berlingo XTR s Uniqa pojišťovna
Termín: 28.2.2018

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

26. Vlajka pro Tibet
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost spolku Lungta, zastoupeného Ing. Editou Kleskerovou, která podala žádost o
projednání připojení se k mezinárodní akci "Vlajka pro Tibet". Akce se koná dne 10.3.2018 a vyvěšením vlajky se
město připojí k připomínce 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. při hlasování p. Řehák hlasoval proti.
Usnesení č. R/2018/066
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

projednala
žádost připojení se k akci „Vlajka pro Tibet" dne 10.3.2018

II.

schvaluje
připojení Města Heřmanův Městec k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet" dne 10.3.2017 a to vyvěšením tibetské
vlajky dne 10.3.2017 před budovou MěÚ, nebo na jiném čestném místě.

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

zajistit vyvěšení vlajky
Termín: 9.3.2018

Přijato, pro: 4, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

27. Návrh pomníku na městskou hrobku
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil na základě doplnění programu materiál týkající se zřízení městské hrobky, respektive
pomníku na ni. Připomněl, že vzhledem k předpokládané ceně neproběhlo výběrové řízení, nicméně radě jsou
předloženy 3 varianty vzhledu pomníku. Pan architekt odsouhlasil variantu 1a) a všichni přítomní se k této variantě
připojili.
Usnesení č. R/2018/067
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
zhotovení pomníku na městskou hrobku ve variantě 1a

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit zhotovení pomníku na městskou hrobku
Termín: 31.05.2018

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Pan místostarosta poděkoval přítomným za spolupráci a na žádost členů rady přislíbil na příští jednání pozvat velitele
městské policie. Následně v 16.20 hod jednání ukončil.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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