Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 24. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 10. 12. 2018 v 15:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval že zápis z minulého jednání byl bez připomínek a byl zveřejněn, následně
předložil a požádal o schválení programu jednání.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Zřízení komisí rady města

3.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-1000398 se společností Asseco Solutions, a.s.

4.

Dodatek č. 54 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění majetku a odpovědnosti

5.

Smlouva o dílo - Zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení realizace projektu včetně organizace
zadávacího řízení na akci. „Nádoby k rodinným domům pro město Heřmanův Městec“

6.

Převod pozemků 169/3 a st. 102/2

7.

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3

8.

Zřízení věcného břemene - p. Magát

9.

Smlouva na provoz městského útulku pro toulavé psy

10.

Betlémské světlo

11.

Souhlas s bezúplatným užitím prostor v TIC

12.

Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing

13.

Nájemní smlouva na pozemky v Chotěnicích - p. Vávra

14.

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů

15.

Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - schválení postupu likvidace nepotřebného zařízení

16.

Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2019

17.

Základní škola Heřmanův Městec- finanční vztah úprava č. 1

18.

Žádost o čerpání prostředků z fondu investic - MŠ, Heřmanův Městec, Jiráskova, 842
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Bod

Věc

19.

Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726 - věcný dar

20.

Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 finanční vztah - úprava č. 1

21.

Jmenování redakce

22.

Darovací smlouva - finanční dar

23.

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 4/2018

24.

Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 1.pololetí 2019

25.

Zasedání zastupitelstva města 4/2018

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 26.11.2018 do 10.12.2018. Všechna usnesení byla
splněna v termínu, kromě dvou usnesení:
č. R/2018/280 ze dne 25.9.2018 - "zajistit uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor
městského kina, se spol. Ekoelmat, s.r.o., s platností od 1.1.2019 včetně zapracování předkupního práva města". Po
právním rozboru p. místostarosty a diskuzi bylo shodnuto prodloužení termínu do 15.1.2018.
č. R/2018/287 ze dne 25.9.2018 - "zajistit fyzickou likvidaci majetku dle žádosti" DDM. Pan vedoucí odboru Správy
majetku požádal o zrušení úkolu, neboť ředitel příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. je žádá převést do správy
této příspěvkové organizace jako rezervu. Vzhledem k probíhajícím inventurám bude žádost řešena až v příštím roce.
Pan Mgr. Výborný navrhl uložit nabídkovou povinnost vůči ostatním příspěvkovým organizacím a spolkům, popř.
občanům.
Usnesení č. R/2018/343
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 26.11.2018 do 10.12.2018

II.

revokuje
usnesení č. R/2018/287 - zajistit fyzickou likvidaci majetku dle žádosti DDM s tím, že úkol se ruší

III. schvaluje
prodloužení termínu u usnesení č. R/2018/280 - "zajistit uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem
nebytových prostor městského kina, se spol. Ekoelmat, s.r.o., s platností od 1.1.2019 včetně zapracování
předkupního práva města do 15.1.2019.
IV. ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

sdělit ředitelům příspěvkových organizací nabídkovou povinnost při navrhování fyzické likvidace
vyřazeného majetku vůči ostatním příspěvkovým organizacím zřizovaným městem a spolkům
působícím na území města, popř. občanům.
Termín: 11.1.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Zřízení komisí rady města
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na zřízení komisí rady města, následně jejich členů a předsedů. Členové by měli
spolupracovat se členy rady města, nominace na předsedy komisí tak, aby každé uskupení zvolené do zastupitelstva
města mělo předsedu alespoň jedné komise.
Usnesení č. R/2018/344
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

zřizuje
1.

Komisi bytovou a sociální - jmenuje za předsedu komise Mgr. Helenu Polanskou a za členy komise Elišku
Volmutovou, Jana Pakoše, Marii Musilovou a Helenu Plecháčkovou

2.

Komisi pro cestovní ruch a propagaci města - jmenuje za předsedu komise Mgr. Lucii Čapkovou a za
členy komise Jana Doležala, Pavla Cibulku, PharmDr. Terezu Machovou, Mgr. Alenu Stránskou, Bc.
Martina Písaře, Bohumila Starého

3.

Komisi pro dopravu a rozvoj města - jmenuje za předsedu komise Jana Štěňhu a za členy komise Davida
Dvořáka, Daniela Grégra, Ing. Aleše Jiroutka, Václava Dostála, Jiřího Bubáka, Ing. Zdeňka Bulíčka

4.

Komisi kulturní - jmenuje za předsedu komise Mgr. Josefa Wolfa a za členy komise Michala Horkela,
Mirku Starou, Mgr. Evu Bočkovou, MgA. Markétu Výbornou, Kateřinu Stráčkovou, Mgr. Ludmilu
Bartoníčkovou

5.

Komisi sportovní - jmenuje za předsedu komise Jana Bareše a za členy komise Roberta Musílka, Ondřeje
Volejníka, Jiřího Pošíka, Mgr. Jitku Holasovou, Davida Janatu, Ing. Zbyňka Čermáka

6.

Komisi pro výchovu a vzdělávání - jmenuje za předsedu komise Mgr. Lenku Šporkovou a za členy komise
Mgr. Hanu Dostálovou, Lenku Brychtovou, Mgr. Moniku Pickovou, Mgr. Alenu Novotnou

7.

Komisi pro životní prostředí a odpadové hospodářství - jmenuje za předsedu komise Ing. Petra
Veselovského a za členy komise Františka Dvořáka, MBA, Martina Figuru, Jiřího Novotného, Ing. Martina
Pleskota, Vlastimila Holase, Michala Kindla

odvolává
všechny členy Redakční rady městského zpravodaje jmenované v minulém volebním období

III. jmenuje
členy Redakční rady městského zpravodaje Michaelu Dyčkovou (Živé město HM), Alenu Jílkovou (KDU-ČSL),
Jana Řeháka (Heřmani) a Mgr. Alenu Stránskou (Patrioti HM).
Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-1000398 se společností Asseco Solutions, a.s.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS Fenix č. F-10-00398 se společností Asseco Solutions, a.s. Důvodem je pořízení rozšíření účetního
systému Fenix o komponentu "Napojení na základní registry" je nutné dodatkem upravit cenu za technickou
podporu.
Usnesení č. R/2018/345
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix
č. F-10-00398 se společností Asseco Solutions, a.s.
II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS Fenix č. F-10-00398 se společností Asseco Solutions, a.s.
Termín: 31.01.2019

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

4.

Dodatek č. 54 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění majetku a odpovědnosti
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Dodatku č. 54 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění majetku a odpovědnosti
města, nově je pojištěn srub v Konopáči na parc. č. 1856/2, KÚ Heřmanův Městec v hodnotě 350 000 Kč a tenisový
kurt s umělým povrchem, parc. č. 1856/2, KÚ Heřmanův Městec v hodnotě 1 004 300 Kč. Proběhla diskuze nad
systémem dodatků (za každý nový majetek), byly připomenuty přiznané bonusy za malé pojistné plnění.
Usnesení č. R/2018/346
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Uzavření Dodatku č. 54 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění majetku a odpovědnosti města,
sjednané mezi Kooperativa, pojišťovna, a. s.,Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha
8 a městem Heřmanův Městec se sídlem Nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec s platností od 1.1.2019.

II.

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

zajistit podpis Dodatku č. 54 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění majetku a
odpovědnosti města, sjednané mezi Kooperativa, pojišťovna, a. s.,Vienna Insurance Group se
sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a městem Heřmanův Městec se sídlem Nám. Míru 4, 538
03 Heřmanův Městec s platností od 1.1.2019.
Termín: 17.12.2018

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

5.

Smlouva o dílo - Zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení realizace projektu včetně organizace
zadávacího řízení na akci. „Nádoby k rodinným domům pro město Heřmanův Městec“
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta uvedl, že město má nový plán odpadového hospodářství, jehož součástí je i téma tříděného odpadu.
Nádoby na separovaný odpad a nový systém třídění je možno financovat z dotace, nyní je předložena smlouva na
zpracování žádosti o tuto dotaci. Dodavatel byl vybrán na základě poptávkového řízení. Zpracování žádosti o dotaci
je uznatelný výdaj. Pan Ryčl se dotázal, zda bylo projednáno s občany, pan Mgr. Výborný se dotázal, zda nádoby na
separovaný odpad budou pro všechny občany, pan starosta odpověděl, že jen pro rodinné domy. Vyvážení bude
probíhat jednou za 2 týdny u komunálního odpadu a mezi tím 1x papír, 1x plast, 1x bioodpad. Mgr. Výborný se
dotázal, jaký je termín pro podání žádosti a navrhl zadat úkol komisi životního prostřední, ať provede průzkum kolik
občanů bude mít zájem a navrhl doplnit usnesení o úkol svolat jednání společnosti ISES s.r.o. a Komise životního
prostředí nad parametry a počty nádob, doporučil zveřejnit ve zpravodaji LEKNÍN.
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Usnesení č. R/2018/347
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společnosti ISES s.r.o., O zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení
realizace projektu včetně organizace zadávacího řízení na akci. „Nádoby k rodinným domům pro město
Heřmanův Městec“

II.

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

zajistit uzavření smlouvy o dílo se společnosti ISES s.r.o., O zpracování žádosti o podporu z OPŽP a
manažerské řízení realizace projektu včetně organizace zadávacího řízení na akci. „Nádoby k
rodinným domům pro město Heřmanův Městec“
Termín: 31.12.2018

2. Josefu Kozlovi, starostovi
2.1.

iniciovat jednání Komise životního prostředí za účasti zástupce společnosti ISES s.r.o.
Termín: 15.1.2019

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

6.

Převod pozemků 169/3 a st. 102/2
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní Jany Malinské a manželů Bohumily a Karla Krejčích. Jedná se o pozemky
parcelní číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec. Pozemky se nacházejí v oplocené části přiléhající k jejich
pozemkům a město Heřmanův Městec k nim nemá volný přístup. Žadatelé užívali pozemky v dobré víře, že je od
roku 1977 vlastní. Žádají proto o převedení pozemků p.č. 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec do svého
vlastnictví na základě vydržení. Pan místostarosta konstatoval, že se jedná celkem o 28 m 2 ve dvou pozemcích.
Diskuze proběhla, že v případě odsouhlasení vydržení je to precedenz, členové rady nesouhlasí s vydržením a
navrhují ponechat stávající stav nebo navrhnout prodej za cenu dle cenové mapy. Byl předložen upravený návrh
usnesení, že rada města nedoporučuje uznat uznání vlastnického práva z důvodu vydržení k pozemkům parcelní číslo
169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec a ukládá panu místostarostovi nabídnout odkoupení dle cenové mapy do
31.3.2018.
Usnesení č. R/2018/348
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
uznání vlastnického práva z důvodu vydržení k pozemkům parcelní číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův
Městec žadatelům paní Janě Malinské, paní Bohumile Krejčové a panu Karlu Krejčímu, ******* *****
********* ***, ******** ****** *** **

II.

ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

nabídnout odkoupení dle cenové mapy pozemky parcelní číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův
Městec
Termín: 31.3.2019

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

zajistit informování žadatelů
Termín: 29.03.2019
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Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta tento bod programu stáhnul z programu a bylo shodnuto, že pan místostarosta vstoupí do jednání s
žadatelem o kompromisním řešení.

8.

Zřízení věcného břemene - p. Magát
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015743/VB/1 pro ČEZ
Distribuce, a.s. Jedná se o uložení 3 bm kabelového vedení NN na pozemku města parc.č. 562 v k.ú. Chotěnice.
Poplatek za zřízení je dle usnesení č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 stanoven ve výši 2.500,- Kč + DPH. Smlouva o
smlouvě budoucí byla schválena Radou města dne 29.8.2017 usn. R/2017/293.
Usnesení č. R/2018/349
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015743/VB/1 se spol. ČEZ Distribuce
na pozemku parc. č. 562 v k.ú. Chotěnice

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce na pozemku parc. č.
562 v k.ú. Chotěnice
Termín: 31.12.2018

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

9.

Smlouva na provoz městského útulku pro toulavé psy
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na schválení Smlouvy na provozování městského útulku pro psy. Pan starosta
doplnil, že v rámci mikroregionu jsou požadavky na spolupráci od okolních obcí na útulek a městskou policii.
Proběhla diskuze nad paušální úhradou, pan místostarosta navrhl do smlouvy v bodě 3) doplnit, že město
neodpovídá za škodu vzniklou návštěvníkům útulku. Tuto odpovědnost nese provozovatel. Mgr. Výborný doporučil
aktualizovat provozní řád a následně udělat dodatek ke smlouvě.
Usnesení č. R/2018/350
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy na provoz městského útulku pro toulavé psy s paní Lucií Kučerovou, Spojil, K Hájovně 142,
IČO 72836989
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II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podpis smlouvy oběma stranami
Termín: 14.12.2018

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

10. Betlémské světlo
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost spolku Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z.s. týkající se
užívání pozemku náměstí Míru před Kostelem sv. Bartoloměje pro veřejnou akci „Betlémské světlo“ plánovanou na
neděli 23.12.2018 v době od 15 do 20 hod. Jedná se o tradiční akci s velkým zájmem obyvatel města.
Usnesení č. R/2018/351
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost spolku Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z.s. týkající se užívání pozemku náměstí
Míru pro veřejnou akci „Betlémské světlo“ plánovanou na 23.12.2018 v době od 15 do 20 hod.

II.

schvaluje
souhlas s bezúplatným užíváním pozemků náměstí Míru před Kostelem sv. Bartoloměje pro pořádání
charitativní a veřejné akce „Betlémské světlo“ plánovanou na neděli 23.12.2018 v době od 15 do 20 hod.

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

informovat žadatele
Termín: 14.12.2018

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

11. Souhlas s bezúplatným užitím prostor v TIC
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost o bezplatné použití velké zasedací místnosti v infocentru pro burzu dětského
oblečení a sportovních potřeb ve dnech19.-21.3. a 22.-24.10. 2019. Jedná se o charitativní akci, a pořadatel, Český
svaz žen, nežádá o dotace na svoji činnost a město takto vyjadřuje podporu charitativní činnosti organizace.
Usnesení č. R/2018/352
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere se souhlasem na vědomí
bezplatné užití prostor v Multifunkčním centru Českým svazem žen pro burzu dětského oblečení a sportovních
potřeb ve dnech 19.-21.3. a 22.-24.10. 2019,

II.

ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

informovat žadatele a TIC o rozhodnutí.
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Termín: 20.12.2018
Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost paní Martiny Kumperové zastupující neorganizovanou skupinu chovatelů psů
zabývající se kynologickým sportem COURSING.
Rada města v minulosti již 4 x schválila užití pozemku na tuto aktivitu pro období roku 2017 a 2018. Aktuální žádost
se týká prodloužení do 30.6.2019 za shodných podmínek. Dosavadní spolupráce je bez komplikací a problémů.
Předložen byl harmonogram termínů akcí.
Usnesení č. R/2018/353
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
bezúplatné užití části pozemku p.č. 1024/1 v parku Bažantnice pro pravidelné setkávání vyznavačů
kynologického sportu Coursing na období 1.1.-30.6.2019.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat žadatele s upozorněním na dodržování definice pravidel provozu kynologického sportu
Coursing v části pozemku p.č. 1024/1 parku Bažantnice včetně jména zodpovědné osoby
pořadatele těchto setkání, ohraničení cvičícího prostoru a dodržování přesného harmonogramu
termínů akcí

Termín: 14.12.2018
Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Nájemní smlouva na pozemky v Chotěnicích - p. Vávra
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou na pozemky parcelní číslo 950/17 a
950/18 a část pozemku parcelní číslo 950/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemky v Chotěnicích, na kterých
se nachází autobusová čekárna a hřiště. Pan Vávra navrhuje prodloužení o jeden rok a navýšení nájemného a
souhlasí s případnou směnou. V současné době se hledají vhodné pozemky, v Chotěnicích nejsou k dispozici, hledat
se bude na území Heřmanova Městce ve městě. Členové rady konstatovali, že je to mimořádná situace.
Usnesení č. R/2018/354
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
novou nájemní smlouvu na pozemky parcelní číslo 950/17 a 950/18 a část pozemku parcelní číslo 950/1 v k.ú.
Heřmanův Městec s panem Vratislavem Vávrou, *******************
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II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou
Termín: 31.01.2019

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

14. Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost manž. Jan a Marcela Baxových a manž. Jiří a Hana Starých, kteří v předešlých
letech s Městem Heřmanův Městec uzavřeli nájemní smlouvy na městské byty a písemnou žádostí dne 27.11.2018 a
dne 19.11.2018 požádali o prodloužení nájmu o další rok, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019. Vzhledem k tomu, že
nemají vůči Městu Heřmanův Městec žádné dluhy lze prodloužení schválit. Diskuze proběhla nad jejich zvyšováním
průběžnou formou. Rada města žádá připravit seznam nájmů v obecních bytech do konce března.
Usnesení č. R/2018/355
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.1. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec manž.
Baxovým, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019
1.2.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Tylova čp. 387, Heřmanův Městec manž. Starým, a
to od 1.1.2019 do 31.12.2019

II.

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

zajistit uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytů
Termín: 21.12.2018

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

15. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - schválení postupu likvidace nepotřebného zařízení
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil zápis z jednání likvidační komise ze dne 5.11.2018, včetně postupu při likvidaci a
seznamu nepotřebného majetku. Žádost podal ředitel Domova pro seniory Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2018/356
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
navržený postup a vyřazení majetku dle přiloženého sezamu Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův
Městec

II.

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru
Mazurovi
Termín: 17.12.2018

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

16. Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2019
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrhy odpisových plánů pro rok 2019, předložených řediteli jednotlivých příspěvkových
organizací zřízených městem Heřmanův Městec. Speciální základní škola nemá nic, co by odepisovala, tudíž
nepředložila návrh odpisového plánu pro 2019. Na dotaz pana starosty, proč má odpisový plán u každé organizace
jinou tabulkovou podobu, Ing. Sedláčková odpověděla, že je právem zřizovatele ji vytvořit jednotnou a po
organizacích požadovat její používání.
Usnesení č. R/2018/357
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
jednotlivým příspěvkovým organizacím zřízeným městem Heřmanův Městec odpisové plány pro rok 2019

II.

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

dát na vědomí ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův
Městec
Termín: 17.12.2018

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

17. Základní škola Heřmanův Městec- finanční vztah úprava č. 1
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost základní školy o úpravu finančního vztahu z důvodu neprovedené opravy věžiček
budovy a úspory při opravě kotle. Ředitelka navrhuje nově zařadit do finančního vztahu opravu rampy u školní
jídelny.
Usnesení č. R/2018/358
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
finanční vztah pro Základní školu Heřmanův Městec - úprava č. 1

II.

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

dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Janě Šindelářové
Termín: 14.12.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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18. Žádost o čerpání prostředků z fondu investic - MŠ, Heřmanův Městec, Jiráskova, 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky Mgr. Irmy Celundové z MŠ Jiráskova 842 o čerpání prostředků z
fondu investic ve výši 100 000 Kč. Finanční prostředky by byly použity na opravu podlahy v hospodářské části budovy
MŠ. Stav fondu investic MŠ k 30.9.2018 činí 106 767 Kč. Diskuze proběhla nad časovou náročností akce. Členové
rady vyjádřili pochybnosti o dokončení v letošním roce. Pro příští rok bylo navrženo, aby paní ředitelka předložila
radě města soupis plánovaných oprav a investic na objektu školky s vyčíslením orientačních cen a prioritou akcí.
Navržené usnesení bylo upraveno tak, že rada neschvaluje realizaci oprav podlahy. Při hlasování o upraveném
usnesení byl p. místostarosta proti.
Usnesení č. R/2018/359
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o čerpání finančních prostředků z fondu investic na opravu podlahy v hospodářské části budovy
Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842

II.

neschvaluje
realizaci opravy podlahy v hospodářské části budovy Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842

III. ukládá
1. Mgr. Irma Celundová, ředitelce MŠ Jiráskova
1.1.

předložit radě města soupis oprav a investic na objektu MŠ Jiráskova s vyčíslením orientačních cen
a prioritou akcí
Termín: 16.1.2019

Přijato, pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

19. Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726 - věcný dar
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost o souhlas s přijetím věcného daru od firmy Zapf Creation AG, zastoupenou Ing.
Marcelou Anýžovou. Předmětem daru jsou hračky BABY born pro MŠ Jonášova v celkové hodnotě 4 064 Kč.
Usnesení č. R/2018/360
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přijetí věcného daru Mateřskou školou Jonášova 726 od společnosti Zapf Creation AG, zastoupenou Ing.
Marcelou Anýžovou, ***** ******** *, ****** Předmětem daru jsou hračky BABY born.

II.

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

dát na vědomí ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726, paní Haně Vaňkové
Termín: 17.12.2018
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20. Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 finanční vztah - úprava č. 1
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky Mgr. Irmy Celundové o změnu finančního vztahu. Důvodem je
opravu MULTI chaty, která slouží k uskladnění venkovních hraček a strojů pro údržbu zahrady. Dále paní ředitelka
žádá o výměnu stávajících podhledů v hospodářské budově. Uvádí, že podhledy jsou plechové, staré 36 let a měly by
být nahrazeny minerálními AMF. Paní ředitelka také předložila žádost o opravu podlahové krytiny v zadní budově
školky. Po dlouhé diskuzi bylo konstatováno, že rada města nepovažuje za reálné navržené práce stihnout do konce
letošního roku. S odkazem na předchozí usnesení č. R/2018/359 se situací s opravami mateřské školky bude rada
města zabývat po předložení priorit p. ředitelkou.
Usnesení č. R/2018/361
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

neschvaluje
úpravu finančního vztahu pro MŠ Heřmanův Městec, Jiráskova 842

II.

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

dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova 842, paní Mgr. Irmě Celundové
Termín: 17.12.2018

Přijato, pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

21. Jmenování redakce
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta představil svoji představu tvorby zpravodaje LEKNÍN, především, že je nutná výkonná redaktorka.
Na členství v redakci rezignovali p. Brychtová a p. Volejník. Mgr. Výborný konstatoval, že je třeba se zamyslet nad
obsahem zpravodaje, zda je to podávání informací o dění ve městě nebo je to náhrada tiskového odboru města. Pan
místostarosta navrhl neposílat příspěvky na TIC, ale výkonnému redaktorovi a konstatoval, že reakční rada je
kontrolní orgán nad obsahem a vyvážeností zpravodaje, redakce tvoří zpravodaj. Zásady nepotřebují zásadní změnu.
Usnesení č. R/2018/362
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
redakci zpravodaje města Heřmanův Městec Leknín ve složení Mgr. Eva Bočková, JUDr. Tomáš Plavec, Andrea
Kudláčková

II.

jmenuje
šéfredaktorem zpravodaje LEKNÍN JUDr. Tomáše Plavce

III. ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

zpracovat koncepci fungování zpravodaje
Termín: 15.1.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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22. Darovací smlouva - finanční dar
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila k projednání Darovací smlouvu - finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice, IČO
46492160. Dle telefonické informace do současné doby nikdy město Heřmanův Městec nebylo požádáno o dar, nyní
je v péči jedna občanka z Heřmanova Městce. Dle metodiky krajského úřadu je stanovena hodnota jednoho dne ve
výši 165,-/lůžko a den. V zaslaném návrhu je uvedena částka 10.000,- která je však orientační a je zcela na úvaze rady
jak bude vysoká.
Usnesení č. R/2018/363
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Darovací smlouvu - finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice, IČO 46492160, se sídlem V Ráji 732, Pardubice,
ve výši 5.000,- Kč

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podpis Darovací smlouvy - finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice, IČO 46492160.
Termín: 30.11.2018

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

23. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 4/2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil rozpočtové opatření, které se týká na straně příjmů kapitoly nedaňových příjmů a přijatých
dotací, na straně výdajů jako reakce na přidělené dotace, dále přesuny v rámci výdajové části rozpočtu (včetně
přesunů mezi provozními a kapitálovými výdaji) a hlavně úspor a nerealizovaných akcí v letošním roce. Bilance
tohoto opatření je kladná +20.307.696 Kč, celková bilance rozpočtu po přijetí tohoto RO bude -11.198.004 Kč.
Usnesení č. R/2018/364
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2018 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu návrh RO zastupitelstva města ZM/04/2018 ke schválení
Termín: 20.12.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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24. Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 1.pololetí 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
V souladu s již nastavenou praxí pan starosta předložil časový harmonogram jednání rady města a zastupitelstva
města pro první pololetí roku 2019. Termíny byly předjednány s Mgr. Markem Výborným a panem Ondřejem
Dostálem s ohledem na možné kolize jejich profesí. Den jednání je pondělí a čas zahájení 15.00 hod.
Usnesení č. R/2018/365
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

harmonogram jednání Rady města na 1.pololetí roku 2019:

21.1.2019, 11.2.2019, 4.3.2019, 18.3.2019, 8.4.2019, 29.4.2019, 13.5.2019, 27.5.2019, 10.6.2019, 24.6.2019
2.

harmonogram jednání Zastupitelstva města na 1.pololetí roku 2019:

18.3.2019, 17.6.2019
Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

25. Zasedání zastupitelstva města 4/2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání návrh programu zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek
20.12.2018 od 17.00 hod v jednacím sále městského úřadu.
Usnesení č. R/2018/366
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Návrh programu jednání Zastupitelstva města dne 20.12.2018:
1) Zahájení, slib zastupitele, 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) Pozemky (prodej, směna)
10) Obecně závazná vyhláška - veřejné prostranství
11) Obecně závazná vyhláška - odpady
12) Hospodaření města 2018 - stav k 30.9.2018
13) Rozpočtové opatření ZM/2018/04
14) Rozpočet města na rok 2019
15) Diskuse
16) Závěr

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Paní tajemnice předala členům rady přístupové údaje do centrálního registru oznámení pro účel zpracování prohlášení
podle zákona o střetu zájmů. Pan starosta poděkoval za účast a jednání v 18.20 hod. ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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