Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 20. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 23. 10. 2018 v 15:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, Otakar Volejník, František Dvořák, MBA, Petr Kotora, MBA, Tereza Machová, PharmDr, Jiří
Pošík, Jan Řehák

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zápis z předchozího jednání dne 2.10.2018 byl bez připomínek a byl
zveřejněn obvyklým způsobem, navrhl odsouhlasit předložený program jednání.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Kupní smlouva

3.

Pronájem hájenky ve Slavkovicích

4.

Zřízení věcného břemene - BONZO s.r.o.

5.

Smlouva o poskytnutí dotace

6.

Ustavující zastupitelstvo města - návrh programu

7.

Návrh výše odměn za výkon neuvolněných funkcí

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení, která měla termín splnění v období od 2.10. do 23.10.2018. Všechna
usnesení byla splněna.
Usnesení č. R/2018/295
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 2.10.2018 do 23.10.2018

Strana 1/4

2.

Kupní smlouva
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení kupní smlouvu na dřevěnou chatku, která bude sloužit jako zázemí pro
pořádaní sportovních a společenských akcí v prostorách sportovního areálu na Konopáči. Chatka bude hrazena ze
schváleného rozpočtu Osadního výboru pro Konopáč 2018.
Usnesení č. R/2018/296
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Kupní smlouvu na dřevěnou chatku, která bude sloužit pro potřeby OV Konopáč

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Pronájem hájenky ve Slavkovicích
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost o prodloužení nájemní smlouvy na další rok, tj. od 21.10.2017 do 21.10.2018 na
hájenku a zahradu ve Slavkovicích a zároveň požádal o možnost pronájmu hájenky a zahrady na dobu neurčitou
nebo pronájem na delší časový úsek. Stávající praxe pro pronájem bytů je taková, že nájemní smlouvy jsou
prodlužovány vždy o jeden rok, a proto byl navržen stejný postup i v tomto případě.
Usnesení č. R/2018/297
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt a zahradu ve Slavkovicích 71 s žadatelem na dobu od 21.10.2018 do
21.10.2019

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání dodatku o prodloužení nájemní smlouvy s žadatelem
Termín: 31.10.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Zřízení věcného břemene - BONZO s.r.o.
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost společnosti BONZO s.r.o. o zřízení věcného břemene na pozemcích města parcelní
číslo 1111/5, 1111/10 a 1103/4 v k.ú. Heřmanův Městec pro zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky pro
výstavbu nových řadových domů v lokalitě V Lukách. Společnost BONZO s.r.o. chce realizovat výstavbu na svých
pozemcích. Poplatek za zřízení věcného břemene je stanoven dle usnesení č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši
25.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2018/298
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Heřmanův Městec a firmou BONZO s.r.o.
Masarykovo nám. 55, Chrudim

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy se společnosti BONZO s.r.o.
Termín: 30.11.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Smlouva o poskytnutí dotace
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu
turistických informačních center v Pardubickém kraji“. Dotace bude poskytnuta ve výši 20 847,- Kč a již byla
schválena na jednání zastupitelstva Pardubického kraje dne 16.10.2018.
Usnesení č. R/2018/299
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Smlouvu č. OKSCR/18/24730 o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických
informačních center v Pardubickém kraji“

II.

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

zajistit uzavření smlouvy
Termín: 11.11.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Ustavující zastupitelstvo města - návrh programu
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o podané stížnosti na průběh voleb do zastupitelstva města a na to navazující komplikace se
stanovením termínu konání ustavujícího zastupitelstva. Ten bude určen až po rozhodnutí soudu o podané stížnosti.
Přiblížil návrh programu, místo konání a upozornil, že považuje za vhodné i jmenování výborů včetně jejich členů.
Volba starosty a místostarosty je navržena veřejnou formou. Vše je připraveno v intencích volebního řádu, který byl
použit i při jednání ustavujícího zastupitelstva v roce 2014.
Usnesení č. R/2018/300
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
návrh programu a pozvánku na ustavující zasedání zastupitelstva města Heřmanův Městec

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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7.

Návrh výše odměn za výkon neuvolněných funkcí
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na výši odměn za výkon neuvolněných funkcí. Upozornil, že od 1.1.2018 platí nové
nařízení vlády o odměnách zastupitelů a od 1.1.2019 bude platit jeho novela. Předložil tabulková maxima pro dané
funkce i výši schválených odměn v minulém volebním období. U členů komisí navrhuje odměnu 0 a jedenkrát za rok
schválit jednorázovou odměnu dle pravomoci daných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Pro přestupkovou komisi
jsou odměny stanoveny v jiném režimu.
Usnesení č. R/2018/301
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města v souladu s nařízením vlády č.318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev územních samosprávných celků a ve znění novely č. 202/2018 Sb. s účinností od 1.1.2019
stanovit výši měsíčních odměn od ............... takto:
- neuvolněný člen rady = 2500 Kč
- neuvolněný člen zastupitelstva = 600 Kč
- předseda výboru, zvl. orgánu, komise = 1200 Kč
- člen výboru, zvl. orgánu = 500 Kč
- člen komise = 0 Kč (nezastupitel bude řešen odměnou dle zákona 128/2000 Sb.)
- člen přestupkové komise = 800 Kč
Odměny se vzájemně nesčítají a vždy platí nejvyšší z přiznaných hodnot.

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Pan místostarosta informoval o přípravě předání své agendy. Nové zvolené zastupitelstvo města má pravomoc jmenovat
novou redakční radu LEKNÍNu, popř. její doplnění. Pan starosta pozval na oslavy 100 let založení republiky, proběhne
kladení věnců u pomníku v Chotěnicích a u pomníku u kostela Zvěstování Panně Marii bude položen věnec a zasazena
památní lípa. V kostele sv. Bartoloměje proběhne slavnostní bohoslužba. Poté poděkoval za účast všem členů rady a v
15.35 hod. ukončil jednání.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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