Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 4. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 6. 3. 2018 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:

Josef Kozel

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Roman Charvát, velitel Městské policie HM

Text zahájení:
Pan místostarosta přivítal přítomné, omluvil neúčast starosty p. Josefa Kozla ze zdravotních důvodů.
Jako host byl pozván velitel městské policie, který se omluvil ze zdravotních důvodů a informace o činnosti přednesl p. Jan
Nevole. Shrnul činnost policie, upozornil na změnu služeb PČR, strážníci se zúčastnili řešení domácího násilí, měření
rychlosti, doprovodu pracovnic soc. odboru, řešili neoprávněné parkování na stáních pro invalidy - to se omezilo. Padl
dotaz, jak se řeší parkování před školou (rodiče jsou tolerováni pokud se vrací k autu s dětmi) a parkování před prodejnou
Tabák šikmo k chodníku. Padlo doporučení iniciovat zákaz parkování v ulicích Sokolská a Jiráskova, odsouhlasen byl
požadavek, že odbor Správy majetku předloží analýzu spolupráce s MÚ Chrudim, odborem dopravy, ve věci omezení
parkování v centru města, spočívající v umístění dopravního značení. Po té pan místostarosta poděkoval p. Nevolemu za
účast na jednání rady města.

Pan místostarosta konstatoval, že zápis z jednání dne 20.2.2018 byl zpracován bez připomínek a byl zveřejněn na úředních
deskách i webových stránkách. Dále představil program jednání, který navrhl rozšířit o bod 18) Smlouva o připojení k
distribuční soustavě - plyn v č.p. 244, o bod 19) Zasedání zastupitelstva města 1/2018 a bod 20) Udělení výjimky - Halapaš.
Bylo hlasováno o doplnění programu a všichni přítomní doplnění programu odsouhlasili.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Odprodej části pozemků 593/2, 847/2 a 598/1

3.

Odprodej části pozemku 1856/6

4.

Odprodej pozemku p.č. 856/48

5.

Pronájem pozemku p.č. st 1076

6.

Zřízení věcného břemene - p. Gerendová

7.

Přechod pro chodce na náměstí Míru - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky

8.

Elektropřípojka pro studnu v Hálkově ulici

9.

Rozšíření projektové dokumentace elektroinstalace a modernizace interiéru sokolovny - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo

10.

Návrh na vyřazení nepotřebného majetku PO města
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Bod

Věc

11.

Žádost o finanční příspěvek - Sportovní unie Chrudimska

12.

Žádost o finanční příspěvek - Domov u fontány Přelouč

13.

Žádost o finanční příspěvek - Bílý kruh bezpečí

14.

Dotační programy města 2018

15.

SPOKUL HM, p.o. - žádost o úpravu Finančního vztahu na rok 2018

16.

Rozpočtové opatření ZM/2018/01

17.

Dodatky smluv o zajištění požární ochrany s obcemi Holotín, Stojice a Úherčice

18.

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - plyn v č.p. 244

19.

Zasedání zastupitelstva města 1/2018

20.

Udělení výjimky - Halapaš

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 20.2. do 6.3.2018. Všechna usnesení byla splněna
v termínu.
Usnesení č. R/2018/068
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 20.2.2018 do 6.3.2018

2.

Odprodej části pozemků 593/2, 847/2 a 598/1
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost manželů Hornových o odkoupení městského pozemku. Manželé Hornovi
předložili dvě varianty žádosti o odkup. Varianta A: žádají o dokup části pozemku parcelní číslo 593/2 o výměře cca
358 m2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka. Varianta B: žádají o odkup části pozemku parcelní číslo 593/2,
847/2 a 598/1 o celkové výměře 678 m2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka. Paní PharmDr. Machová
vysvětlila důvod žádosti: úzký pozemek, stráňka a další úzký pruh pozemku podle potoka. Aby mohli udržovat potok,
chtějí odkoupit, popř. pronajmout citované pozemky. Koryto potoka už je jinde než je vyznačeno na mapě. Členové
rady se shodli, že prodej není vhodný, ale lze jednat o pronájmu.
Usnesení č. R/2018/069
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodat část pozemku parcelní číslo 593/2, 847/2 a 598/1 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka
manželům Tereze a Martinovi Hornovým,
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II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatelů a předložit k projednání zastupitelstvu
Termín: 19.3.2018

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

3.

Odprodej části pozemku 1856/6
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní Lenky Dubjelové o odkup části pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v lokalitě Konopáč, který přiléhá k chatám. Odprodejem části tohoto
pozemku by se však porušila celistvost a další využití. Pan místostarosta konstatoval, že majitelé chat skladují svoje
dříví na pozemku města, bylo doporučeno odboru Správy majetku města tuto situaci prověřit.
Usnesení č. R/2018/070
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec paní Lence Dubjelové,

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele a předložit k projednání zastupitelstvu města
Termín: 19.03.2018

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

4.

Odprodej pozemku p.č. 856/48
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní Urbanové na odkup pozemku parcelní číslo 856/48 v k.ú. Heřmanův Městec.
Jedná se o pozemek v lokalitě Ježkovka. V této části město Heřmanův Městec vlastní okolní pozemky a na
doporučení městského architekta v minulosti nebyly pozemky v této části odprodány.
Usnesení č. R/2018/071
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 856/48 o výměře 359 m 2 paní Janě Urbanové,

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele a předložení k projednání zastupitelstvu
Termín: 19.03.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Pronájem pozemku p.č. st 1076
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní Dagmar Spálenské o ukončení nájmu pozemku parcelní číslo st. 1076. Jedná
se o pozemek pod garáží, který měl pronajatý její otec Ctimír Markalous, který zemřel. Zároveň podala žádost o
pronájem tohoto pozemku paní Zlatka Vašíčková, která odkoupila garáž stojící na tomto pozemku. Záměr byl
zveřejněn.
Usnesení č. R/2018/072
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1076 s panem Ctimírem Markalousem z důvodu
úmrtí

2.

uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1076 s paní Zlatkou Vašíčkovou,

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na pronájem pozemku p.č. st. 1076
Termín: 23.3.2018

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

6.

Zřízení věcného břemene - p. Gerendová
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-2017019/VB/01 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na
pozemku p.č. 2133/1v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 61 metrů a
poplatek za zřízení je stanoven dle usn. č. 20/2015 ve výši 15.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2018/073
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IV-12-2017019/VB/01, Heřmanův Městec, čp. 1981 - knn- p. Gerendová, se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2133/1 v k.ú. Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na zřízení věcného břemene - p. Gerendová
Termín: 30.03.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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7.

Přechod pro chodce na náměstí Míru - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí. V rámci zpracování projektové dokumentace úpravy
přechodu pro chodce na náměstí Míru (proti budově České spořitelny) pro zajištění bezbariérového přístupu
(odstranění schodů) vyvstala nutnost přeložení elektrického vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V souladu s
energetickým zákonem zajišťuje přeložku vlastník distribuční soustavy na náklady toho, kdo potřebu přeložky
vyvolal. Z tohoto důvodu v příloze předkládáme ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky.
Předpokládané náklady na přeložku činí 96.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. R/2018/074
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120063620 o realizaci přeložky se společností ČEZ
Distribuce, a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120063620 o realizaci přeložky se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Termín: 31.3.2018

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

8.

Elektropřípojka pro studnu v Hálkově ulici
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na zřízení el. přípojky v Hálkově ulici. Jedná se o připojení kabelu k čerpadlu.
Usnesení č. R/2018/075
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci Správy majetku o plánované elektropřípojce pro studnu v Hálkově ulici a podané žádosti pana
odkup části pozemku parc. č. 2185/3

II.

o

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit realizaci přívodu elektřiny ke studni podle předloženého návrhu
Termín: 30.6.2018

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

Strana 5/13

9.

Rozšíření projektové dokumentace elektroinstalace a modernizace interiéru sokolovny - dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Projekce CZ, s.r.o. na
zakázku "Rozšíření projektové dokumentace elektroinstalace a modernizace interiéru sokolovny".
Zakázka řeší rozšíření původní dokumentace společnosti D-Cinema, s.r.o. do stupně pro vydání stavebního povolení
a zahrnuje úpravy vyžadované současnou legislativou především z oblasti hygieny, požární ochrany a dalších
požadavků na stavby. V částech navrženého rozšíření však dochází ke střetu původní dokumentace a nového návrhu.
Z toho vyplývá nutnost posouzení dotčených částí zpracovaných jiným projektantem (původní nemá volnou
kapacitu), upřesnění změn a jejich projekční zpracování včetně vypracování změnového rozpočtu. Tímto dojde k
navýšení ceny o 34.500 Kč bez DPH a posunutí termínu dokončení do 29.6.2018.
Usnesení č. R/2018/076
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Projekce CZ s.r.o. na zakázku "Rozšíření projektové
dokumentace elektroinstalace a modernizace interiéru sokolovny"”

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Projekce CZ s.r.o. na zakázku
"Rozšíření projektové dokumentace elektroinstalace a modernizace interiéru sokolovny"”
Termín: 31.3.2018

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

10. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku PO města
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec na vyřazení
neupotřebitelného a poškozeného majetku, jeho soupis byl ředitelem přiložen.
Usnesení č. R/2018/077
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
likvidaci nefunkčního a nepotřebného majetku Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

II.

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru
Mazurovi
Termín: 16.3.2018

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

Strana 6/13

11. Žádost o finanční příspěvek - Sportovní unie Chrudimska
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost Sportovní unie Chrudimska o poskytnutí finančního příspěvku na její činnost, stejně
jako žádala v předchozích letech. Žádosti navrhuje vyhovět a to z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady ve
výši 3.000 Kč. Pan Pošík konstatoval, že unie pomáhá sportovním klubům zpracovat dotace. Hlasováno: PROTI p.
Řehák.
Usnesení č. R/2018/078
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim, IČO 67438393

II.

schvaluje
udělení finančního příspěvku Sportovní unii Chrudimska, V Průhonech 685, Chrudim, IČO 67438393 z kapitoly
Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000 Kč.

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

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku se zástupcem Sportovní
unie Chrudimska
Termín: 12.3.2018

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

odeslat finanční částku 3.000,- Kč Sportovní unii Chrudimska
Termín: 31.3.2018

Přijato, pro: 5, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Žádost o finanční příspěvek - Domov u fontány Přelouč
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost Domova u fontány v Přelouči o poskytnutí finančního příspěvku na provoz domova.
Návrh na udělení finanční podpory z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady je zpracován ve výši 3.000 Kč.
Žádající organizace má ve své péči jednoho občana Heřmanova Městce.
Usnesení č. R/2018/079
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek Domova u fontány, Libušina 1060, 535 01 Přelouč, IČO 71176225

II.

schvaluje
udělení finančního příspěvku Domovu u fontány Přelouč, IČO 71176225 z kapitoly Dotační programy města Rezerva rady ve výši 3.000 Kč.

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

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku se zástupcem Domova u
fontány, Přelouč
Termín: 12.3.2018
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2. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
2.1.

odeslat finanční částku 3.000,- Kč Domovu u fontány Přelouč
Termín: 31.3.2018

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

13. Žádost o finanční příspěvek - Bílý kruh bezpečí
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost neziskové organizace Bílý kruh bezpečí, z.s., pobočka Pardubice o finanční příspěvek
na svoji činnost. Tato organizace se zabývá pomocí obětem trestných činů, pozůstalým po těchto obětech a svědkům
závažné trestné činnosti, kterou poskytuje bezplatně. Město na její činnost přispívá každoročně částkou 2.000,- Kč.
Usnesení č. R/2018/080
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o udělení finančního příspěvku organizace Bílý kruh bezpečí, z.s, IČO 47607483

II.

schvaluje
udělení finančního příspěvku organizaci Bílý kruh bezpečí z.s., IČO 47607483, z kapitoly Dotační programy
města - Rezerva rady ve výši 2.000,- Kč.

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

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku organizaci Bílý kruh
bezpečí z.s.
Termín: 12.3.2018

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

odeslat finanční částku 2.000,- Kč organizaci Bílý kruh bezpečí z.s.
Termín: 31.3.2018

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

14. Dotační programy města 2018
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil na základě návrhů příslušných komisí rady města a dle Zásad o poskytování dotací
schválených usnesením RM ze dne 05.12.2017 č. R/2017/441 návrh na rozdělení dotačních programů města pro rok
2018. Pan Řehák upozornil na některé nedostatky ve vyúčtování dotací. Členové rady se shodli, že p. Řehák
vypracuje analýzu chyb a předloží na vedení úřadu a bude k dispozici zúčastněným komisím. Pan Pošík přiblížil
administraci dotací v komisi sportovní.
Usnesení č. R/2018/081
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
1.

Zápis z jednání Kulturní komise 1/2018 ze dne 11.02.2018

2.

Zápis z jednání Sportovní komise 1/2018 ze dne 20.02.2018

3.

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání 2/2018 ze dne 22.02.2018
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II.

schvaluje
Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2018 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle
programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Spolek VESELO (pro malé i velké) - 20.000 Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské v H.M. - 18.000 Kč
- Divadelní soubor Heřman, z.s. - 30.000 Kč
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v H. M. - 3.000 Kč
- SDH Chotěnice - 30.500 Kč
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu H.M. - 9.000 Kč
- Společnost přátel Železných hor, z.s. - 12.700 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace H.M. - 34.000 Kč
- Běžecký klub Heřmanův Městec - 15.000 Kč
- Česká tábornická unie - T.K. Starý pušky H.M. - 10.000 Kč
- Spolek Chotěňáček - 4.000 Kč
- Živé město HM - 23.000 Kč

III. doporučuje
1.

Zastupitelstvu města přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2018 v celkovém úhrnu ve
prospěch spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):

- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. - 85.000 Kč
- RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK, z.s. - 62.000 Kč
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 90.000 Kč
- Spolek Heřmani H.M. - 67.200 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 85.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 205.300 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 265.500 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 227.700 Kč
- Modelářský klub - 53.300 Kč
- TJ SOKOL HM - 54.000 Kč
2.

ZM zbývající částku z programu Dotace - kultura 55.800,- převést do rezervy rady města

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

zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci, dle Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec.
Termín: 31.03.2018

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

15. SPOKUL HM, p.o. - žádost o úpravu Finančního vztahu na rok 2018
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost pana Nevečeřala, ředitele SPOKUL HM, p.o. o úpravu finančního vztahu na rok
2018, který mu byl stanoven na základě schváleného rozpočtu. Proběhla diskuze nad důvodem žádosti, členové rady
se shodli, že není vhodné jej upravovat, když nejsou k dispozici žádné relevantní údaje z hospodaření v roce 2018 účetní výkazy budou předloženy až po ukončení 1. čtvrtletí.
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Usnesení č. R/2018/082
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

zamítá
žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. o úpravu finančního vztahu pro rok 2018 ve všech bodech

II.

ukládá
1. Dalimilu Nevečeřalovi, řediteli SPOKUL HM, p.o.
1.1.

Rozúčtovávat NIP na jednotlivá střediska
Termín: 16.3.2018

III. doporučuje
se na opakovanou žádost ředitele PO k požadavku vrátit ve druhé polovině roku 2018 dle vývoje a
ekonomických výsledků

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

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. , panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 17.3.2018

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

16. Rozpočtové opatření ZM/2018/01
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh rozpočtového opatření. V příjmech je dorozpočtován souhrnný dotační vztah příspěvek na výkon státní správy na schválenou výši 5.252.900 Kč(navýšení o 252.900 Kč). Ve výdajové části je dán
návrh na akce pod čarou schváleného rozpočtu 2018 (které jsou většinou snadno řešitelné z hlediska stavebního
řízení a mohou být tedy co nejdříve zahájeny).
Návrh RO vychází z přebytku rozpočtového hospodaření minulého roku a navýšení dotací, což dává k dispozici
11.335 tis. Kč. Na jednání byl přizván p. Jožák, aby vysvětlil, jak byly stanoveny priority při sestavování opatření.
Sdělil, že byly zahrnuty akce, na které je zpracován projekt, popř. připravené nebo zahájené stavební řízení. Členové
rady připomněli opravu palubovky ve sportovní hale a konstatovali, že ředitel SPOKUL HM, p.o. by měl předložit
rozpočet na její opravu. Pan Řehák přednesl návrh částečně pozměnit návrh rozpočtového opatření tak, aby byl z
návrhu rozpočtového opatření vyjmut nákup osobního automobilu. Hlasováno o pozměňujícím návrhu: PROTI: p.
Dvořák, MBA, p. Kotora, MBA. PRO: PharmDr. Machová, p. Volejník, p. Pošík, p. Řehák. Členové rady požádali pro
svoji potřebu o písemné zdůvodnění proč se do rozpočtového opatření zařadily konkrétní akce a nákup automobilu.
Usnesení č. R/2018/083
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.ZM/2018/01 dle položkového znění, které je přílohou
tohoto usnesení s tím, že se vyjme nákup osobního automobilu.
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II.

ukládá
1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města upravený návrh RO zastupitelstva města ZM/01/2018 ke schválení
Termín: 14.3.2018

Přijato, pro: 4, proti: 2, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Dodatky smluv o zajištění požární ochrany s obcemi Holotín, Stojice a Úherčice
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení dodatky smluv o zajištění požární ochrany s obcemi Holotín, Stojice a
Úherčice. Předmětem dodatků je aktualizace kontaktů určených k povolání jednotky požární ochrany Heřmanův
Městec.
Usnesení č. R/2018/084
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

dodatek č. 1 smlouvy o zajištění požární ochrany s obcí Holotín

2.

dodatek č. 1 smlouvy o zajištění požární ochrany s obcí Stojice

3.

dodatek č. 1 smlouvy o zajištění požární ochrany s obcí Úherčice

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění požární ochrany s obcí Holotín
Termín: 30.6.2018

1.2.

zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění požární ochrany s obcí Stojice
Termín: 30.6.2018

1.3.

zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění požární ochrany s obcí Úherčice
Termín: 30.6.2018

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

18. Smlouva o připojení k distribuční soustavě - plyn v č.p. 244
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností GasNet,
s.r.o.. Předmětem smlouvy je zřízení nového odběrného místa plynu v bytovém domě č.p. 244 v Čáslavské ulici, které
bude sloužit pro odběr plynu pro vytápění o ohřev vody.
Usnesení č. R/2018/085
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o připojení domu č.p. 244 k distribuční soustavě se společností GasNet, s.r.o.
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II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o připojení domu č.p. 244 k distribuční soustavě se společností GasNet,
s.r.o.
Termín: 31.3.2018

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

19. Zasedání zastupitelstva města 1/2018
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil s odvoláním na schválený harmonogram jednání ZM a v souladu s jednacím řádem ZM
návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 19.3.2018.
Usnesení č. R/2018/086
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
návrh programu jednání Zastupitelstva města dne 19.3.2018:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Odprodeje pozemků města
10) Darování pozemků
11) Směna pozemků
12) Cenová mapa
13) Dotační programy města 2018
14) OZV o nočním klidu
15) Rozpočtové opatření č. ZM/2018/01
16) Diskuse
17) Závěr

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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20. Udělení výjimky - Halapaš
Předkládá: Jan Řehák
Pan Řehák předložil žádost spolku Heřmani o výjimku z doby stanovené touto vyhláškou v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou č.5/2016. Tato výjimka spočívá v prodloužení doby konání akce dne 25.6.2018 a 26.6.2018 do
24:00 hodin a dále o výjimku z termínu nočního klidu pro festival Halapaš ve dnech pátek 25.6.2018 do 24:00
(zahrada u synagogy) a sobota 26.6.2018 do 24:00 (zahrada u synagogy, zahrada u restaurace Krčma). Na zahradě u
synagogy bude od 22:00-24:00 probíhat akustické hraní následované reprodukovanou hudbou nebo promítáním
filmu, a to po oba dva dny. Na zahradě u restaurace Krčma bude probíhat živé hraní kapely.
Usnesení č. R/2018/087
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

projednala
žádost spolku Heřmani o udělení výjimky při pořádání festivalu Halapaš, spočívající v prodloužení doby konání
akce v zahradě synagogy dne 25.6.2018 a 26.6.2018 v zahradě restaurace Krčma, vždy do 24:00 hodin.

II.

uděluje
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.5/2016 výjimku dne 25. a 26.6.2018 z doby stanovené touto
vyhláškou. Tato výjimka spočívá v prodloužení doby konání akce do 24:00 hodin.

III. doporučuje
zastupitelstvu města úpravu Obecně závazné vyhlášky č.2/2017 o nočním klidu ve formě doplnění výjimky z
nočního klidu pro konání akce festival Halapaš na dobu kratší 00:00 - 06:00.
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Pan místostarosta poděkoval členům rady města za účast a v 15.30 hod. jednání ukončil.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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