Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 7. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 27. 3. 2018 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:

Petr Kotora, MBA

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné a v úvodu jednání poděkoval p. místostarostovi a pí. tajemnici za práci v době jeho pracovní
neschopnosti. Dále konstatoval, že zápis z jednání dne 6.3.2018 a dvou elektronických jednání ze dne 8.3.2018 a
19.3.2018 byly zpracovány bez připomínek a byly zveřejněny na úředních deskách i webových stránkách. Dále představil
program jednání, který všichni přítomní odsouhlasili.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Informace o prvním kole výběrového řízení na ředitele škol

3.

Komise bytová a sociální

4.

Osobní automobil pro městský úřad

5.

Odprodej původního poškozeného a nákup nového vozu FABIA

6.

Odkup podílu pozemku p.č. 493/1

7.

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6 - Jermářovi

8.

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6 - Slezákovi

9.

Zřízení věcného břemene - p. Dostál

10.

Prodloužení smluv o nájmu městských bytů

11.

Přepis elektřiny v č.p. 618 na město

12.

Přeložka elektrického vedení na hrázi rybníku Ježkovka - smlouva o budoucí smlouvě o realizaci

13.

Připojení elektřiny pro 3.NP v multifunkčním centru

14.

Spotřebně energetický audit - vstupní analýza

15.

Návrh na vyřazení majetku

16.

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací a rozdělení jejich hospodářských výsledků

17.

Domov pro seniory - darovací smlouva

18.

Domov pro seniory - dotace od Pardubického kraje
SMLOUVA Č. OSV/18/20602 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
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Bod

Věc
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

19.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - soc. služby

20.

Žádost IFAS

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu plnění usnesení, která měla termín splnění od 6.3.2018 do 27.3.2018. Všechna
byla splněna v termínu.
Usnesení č. R/2018/090
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období od 6.3.2018 do 27.3.2018

2.

Informace o prvním kole výběrového řízení na ředitele škol
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta přiblížil průběh konkursního řízení ze dne 22.3.2018, kdy se uskutečnilo první kolo (otevírání
obálek) konkursního řízení na ředitele Speciální ZŠ, ZŠ a ZUŠ. Přítomen byl pan místostarosta Otakar Volejník
(předseda komise) a člen rady města p. Fr. Dvořák, MBA. Konkursní komise doporučila v případě Základní školy
jednoho uchazeče vyloučit pro nesplnění podmínek a ostatní uchazeče pozvat na druhé kolo, stejně tak v případě
Základní umělecké školy doporučila jednoho uchazeče vyloučit pro neslnění podmínek a ostatní uchazeče pozvat na
druhé kolo. V případě Speciální základní školy doporučila všechny uchazeče pozvat na druhé kolo. Vzhledem k tomu,
že členové komise jsou vázáni mlčenlivostí, nebyla sdělena členům rady města konkrétní jména uchazečů.
Usnesení č. R/2018/091
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci předsedy konkursní komise p. Otakara Volejníka o průběhu prvního kola výběrového řízení na
ředitele základních škol.

II.

schvaluje
1.

návrh konkursní komise na vyloučení jednoho uchazeče z konkursního řízení na ředitele Základní školy
Heřmanův Městec, okres Chrudim, pro nesplnění podmínek a pozvat ostatní uchazeče na druhé kolo
konkursního řízení.

2.

návrh konkursní komise na vyloučení jednoho uchazeče z konkursního řízení na ředitele Základní
umělecké školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, pro nesplnění podmínek a pozvat ostatní uchazeče
na druhé kolo konkursního řízení.

3.

návrh konkursní komise konkursního řízení na ředitele Speciální základní školy Heřmanův Městec na
pozvání všech uchazečů na druhé kolo konkursního řízení.
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Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Komise bytová a sociální
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil zápis z jednání Komise bytové a sociální č. 5/2017 a č. 1/2018
Usnesení č. R/2018/092
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zápis z jednání Komise bytové a sociální č. 5/2017 a č. 1/2018

4.

Osobní automobil pro městský úřad
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání nákup nového vozidla jehož pořízení bylo zahrnuto do rozpočtového
opatření zastupitelstva města č. ZM/2018/01. Poptáváno bylo vozidlo Octavia Style, 1,4. Osloveni byli 3 dodavatelé.
Pro nákup vozidla je doporučena nabídka od společnosti Auto Hybeš s.r.o. vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně.
Usnesení č. R/2018/093
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
nákup vozidla Octavia Style, 1,4 od společnosti Auto Hybeš s.r.o. za cenu 506.300,- Kč

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit nákup vozidla Octavia Style pro městský úřad
Termín: 18.06.2018

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

5.

Odprodej původního poškozeného a nákup nového vozu FABIA
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval o havárii vozidla ŠKODA FABIA, rok výroby 2006. Při ohledání likvidátorem 12.3.2018
byla konstatována totální škoda na vozidle, tj. cena opravy přesáhne současnou cenu vozidla.
Při odborné konzultaci se zástupcem autoopravny bylo konstatováno, že za pojistné plnění nelze vozidlo opravit. Z
tohoto důvodu je doporučeno vozidlo neopravovat a využít nabídky pojišťovny a odprodat jej v internetové aukci. V
případě tohoto postupu obdrží město 65 000 Kč. (47 900 Kč plnění pojistky + 17 100 Kč cena za poškozené vozidlo v
internetové aukci). Vzhledem k těmto skutečnostem navrhujeme nahradit vozidlo pořízením nového vozu FABIA
STYLE, a to ve variantě A za hotové a variantě B formou operativního leasingu. Všichni členové rady města hlasovali
pro variantu B.
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Usnesení č. R/2018/094
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

odprodej vozu ŠKODA FABIA SPZ 2E3 8584 prostřednictvím internetové aukce provozované společností
Total Car, s.r.o.

2.

pořízení nového vozu ŠKODA FABIA STYLE formou operativního leasingu dle cenové nabídky

3.

rozpočtové opatření RM 1/2018 spočívající v příjmu pojistného plnění včetně vydražení vozidla ve výši
65.000 a výdajů ve výši 65.000 za operativní leasing na období duben až prosinec 2018. Rozpočtové
opatření nemá vliv na bilanci rozpočtu.

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

zajistit odprodej vozu ŠKODA FABIA SPZ 2E3 8584 prostřednictvím internetové aukce provozované
společností Total Car, s.r.o.
Termín: 4.4.2018

2. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
2.1.

zajistit pořízení nového vozu
Termín: 30.4.2018

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

6.

Odkup podílu pozemku p.č. 493/1
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání nabídku paní Marie Kolářové na odkoupení podílu 1/7 pozemku parcelní
číslo 493/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Na pozemku v ulici Pokorného se nachází studna.
Usnesení č. R/2018/095
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odkup 1/7 pozemku parcelní číslo 493/1 a 1/7 studny na tomto pozemku od paní Marie Kolářové za cenu
18.000,- Kč

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajisti předložení k projednání zastupitelstvu odkup 1/7 pozemku p.č. 493/1
Termín: 8.6.2018

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

7.

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6 - Jermářovi
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost manželů Jermářových o odkup části pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v lokalitě Konopáč, který přiléhá k chatám. Část pozemku 1856/6 je
připlocena k pozemku Jermářových. Žádost je reakcí na kontrolu odboru Správy majetku ohledně pronájmu obecních
pozemků v Třešňovce v Konopáči. Odprodejem části tohoto pozemku by se porušila celistvost a další využití.
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Pozemek má pronajatý pan Cach, který jej seká a udržuje. Bylo doporučeno doplnit materiál o vyjádření architekta
pro jednání zastupitelstva.
Usnesení č. R/2018/096
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Vilemíně a Petrovi
Jermářovým

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování manželů Jermářových a předložit k projednání zastupitelstvu města
Termín: 29.06.2018

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

8.

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6 - Slezákovi
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost manželů Slezákových 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 porušila celistvost a další využití. Pozemek má pronajatý pan Cach, který jej seká a udržuje. Žádost je
opět reakcí na kontrolu odboru Správy majetku ohledně pronájmu obecních pozemků v Třešňovce v Konopáči. Bylo
doporučeno doplnit materiál o vyjádření architekta pro jednání zastupitelstva.
Usnesení č. R/2018/097
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Miloslavě a Miloslavu
Slezákovým

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování manželů Slezákových a předložit k projednání zastupitelstvu
Termín: 29.06.2018

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

9.

Zřízení věcného břemene - p. Dostál
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2017181/VB/01 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův
Městec na pozemku p.č. 183/2 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o vedení kabelu NN v délce 42 metrů a poplatek za
zřízení věcného břemene je stanoven dle tabulky náhrad platných od 21.9.2015. Jedná se o prostor v příjezdu do
areálu společnosti AZ stavební s.r.o., kde je v plánu stavba bytovky.
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Usnesení č. R/2018/098
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122017181/VB/01, Heřmanův Městec, 165/6,9 - knn - Dostál se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č.
183/2 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajisti vyvěšení záměru na zřízení věcného břemene - p. Dostál
Termín: 13.04.2018

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

10. Prodloužení smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost Lucie Křivské, Milana Baloga a Nely Nagyové, kteří mají s městem Heřmanův
Městec uzavřené nájemní smlouvy na městské byty. Písemnou žádostí požádali o prodloužení nájmu o další rok, tj.
od 1.4.2018 do 31.3.2019. Vůči městu nemají nedoplatky.
Usnesení č. R/2018/099
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.1.prodloužení smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 3, Průhon čp. 446, Heřmanův Městec paní Lucii
Křivské, a to od 1.4.2018 do 31.3.2019
1.2. prodloužení smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
panu Milanu Balogovi, a to od 1.4.2018 do 31.3.2019
1.3. prodloužení smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec paní Nele
Nagyové, a to od 1.4.2018 do 31.3.2019

II.

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

zajistit uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu městských bytů
Termín: 31.3.2018

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

11. Přepis elektřiny v č.p. 618 na město
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil Radě města ke schválení Smlouvu o poskytování služeb se společností CENTROPOL
ENERGY, a.s. Předmětem smlouvy je přepis odběrného místa elektřiny v této nemovitosti na město a jeho přiřazení k
ostatním odběrným místům města u tohoto dodavatele. Jedná se o nemovitosti č.p. 618 v lokalitě Za Oborou,
odkoupenou od sourozenců Kubištových.
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Usnesení č. R/2018/100
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec

I.

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. na dodávku elektřiny do č.p.
618

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CENTROPOL ENERGY, a.s. na dodávku
elektřiny do č.p. 618
Termín: 31.5.2018

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

12. Přeložka elektrického vedení na hrázi rybníku Ježkovka - smlouva o budoucí smlouvě o realizaci
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky elektrického vedení v hrázi rybníku
Ježkovka. Ve zpracovávané projektové dokumentaci revitalizace rybníku je řešený korunový bezpečnostní přeliv,
jehož realizace nebude možná bez přeložení stávajícího elektrického vedení uloženého v hrázi. Přeložku musí provést
provozovatel distribuční soustavy (od zpracování projektu, přes povolení stavby po realizaci).
Usnesení č. R/2018/101
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120062677 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky elektrického vedení v hrázi rybníku Ježkovka

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120062677 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky elektrického vedení v hrázi rybníku Ježkovka
Termín: 31.5.2018

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

13. Připojení elektřiny pro 3.NP v multifunkčním centru
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil Radě města Smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o připojení nových odběrných
míst v podkroví domu č. p. 288 (multifunkční centrum), kde budou zahájeny práce na stavebních úpravách podkroví
za účelem vzniku prostor pro spolkovou činnost.
Usnesení č. R/2018/102
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smluv č. 18_SOP_01_4121386129 a č. 18_SOP_01_4121386130 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o
připojení nových odběrných míst v č.p. 288

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smluv č. 18_SOP_01_4121386129 a č. 18_SOP_01_4121386130 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. o připojení nových odběrných míst v č.p. 288
Termín: 31.5.2018

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

14. Spotřebně energetický audit - vstupní analýza
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Před projednáním tohoto bodu programu se dostavila p.PharmDr. Machová. Následně předkladatel tento bod stáhl z
programu jednání.

15. Návrh na vyřazení majetku
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrhy na vyřazení majetku, které byly navrženy inventarizačními komisemi při
inventarizaci majetku 2017. Jedná se především o vybavení Jednotky požární ochrany, seznamy obsahují datum jeho
pořízení.
Usnesení č. R/2018/103
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
likvidaci nepotřebného majetku - Návrh na vyřazení majetku

II .

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit fyzickou likvidaci majetku dle příloh č. 1 - č. 6
Termín: 31.8.2018

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

provést účetní vyřazení likvidovaného majetku
Termín: 30.9.2018

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

16. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací a rozdělení jejich hospodářských výsledků
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil účetní závěrky příspěvkových organizací, které předaly podle Směrnice ke schvalování
účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací. Veškeré potřebné podklady pro vypracování protokolu o
schválení účetní závěrky k 31.12.2017, včetně návrhů ředitelů na rozdělení hospodářských výsledků jednotlivých PO
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byly zkontrolovány (bez závad). Na základě těchto skutečností finanční odbor doporučuje schválení účetních závěrek
PO zřízených městem a vypracování protokolů o jejich schválení. Místostarosta dále doporučil schválení návrhů
ředitelů na rozdělení HV v jednotlivých PO. (Domov pro seniory nevytváří hospodářský výsledek, tudíž nepředkládá
návrh k jeho rozdělení.)
Usnesení č. R/2018/104
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

účetní závěrky příspěvkových organizací k 31.12.2017, dle Směrnice ke schvalování účetních závěrek
zřízených příspěvkových organizací

2.

návrhy ředitelů na rozdělení hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací, dle
Směrnice ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací

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

vypracovat protokoly o schválení účetních závěrek pro zřízené PO a předat je ředitelům
jednotlivých PO

1.2.

dát na vědomí schválení návrhů rozdělení hospodářského výsledku jednotlivým ředitelům PO

Termín: 6.4.2018
Termín: 6.4.2018
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Domov pro seniory - darovací smlouva
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil darovací smlouvu o přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec.
Darem je chodítko čtyřkolové v hodnotě 700 Kč, dárcem je pan Miroslav Debnár.
Usnesení č. R/2018/105
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec v podobě čtyřkolového chodítka v hodnotě 700
Kč od pana Debnára Miroslava, bytem Dubnica nad Váhom

II.

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

dát na vědomi řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, panu Ing. Petru Mazurovi
Termín: 6.4.2018

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

18. Domov pro seniory - dotace od Pardubického kraje
SMLOUVA Č. OSV/18/20602 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení SMLOUVU Č. OSV/18/20602 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na
základě této smlouvy bude Domovu pro seniory Heřmanův Městec v roce 2018 poskytnuta Pardubickým krajem
dotace ve výši 15 600 000 Kč. Pro rok 2017 činila celková výše této dotace 13 800 000 Kč.
Usnesení č. R/2018/106
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
SMLOUVU Č. OSV/18/20602 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Domov pro seniory Heřmanův
Městec

II.

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

zajistit uzavření SMLOUVY Č. OSV/18/20602 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Termín: 6.4.2018

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

19. Smlouva o poskytnutí účelové dotace - soc. služby
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Pan místostarosta předložil k projednání Smlouvu č. OSV/18/20448 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s
Pardubickým krajem ve výši 313.000,- Kč pro rok 2018. Oproti předchozím rokům je dotace vyšší - podle skutečně
provedených hodin sociální práce v roce 2017.
Usnesení č. R/2018/107
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Smlouvu č. OSV/18/20448 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s Pardubickým krajem

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podepsání smlouvy a odeslání druhé straně
Termín: 4.4.2018

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

20. Žádost IFAS
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval, že začátkem července tohoto roku v Pardubicích opět proběhne 25. Bienále
Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS. Jedním z tradičních výjezdních koncertů pro zahraniční sbory je
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již po několik ročníků koncert v heřmanoměstecké Synagoze. Tentokrát připadá koncert na neděli 6. 7. 2018 v 15:00.
Koncert bude věnován 100. výročí založení samostatného Československa. Prezidentka festivalu žádá o příspěvek
města na tuto akci, který město v předcházejících ročnících poskytovalo, a to ve výši 5 000,-Kč.
Usnesení č. R/2018/108
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec

I.

schvaluje
Podporu Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS 2018 - tradičního výjezdního koncertu sborů v
Synagoze, který se bude zároveň konat u příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa, ve výši
5 000,-Kč.

II.

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

informovat žadatele a zajistit podepsání VPS
Termín: 12.4.2018

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

Rada města byla seznámena se záměrem p. Ing. Jiřího Wiesnera na výstavbu rodinných domů v lokalitě V Lukách. Jednání
bylo ukončeno ve 14.00 hod.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta

Strana 11/11

