Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 20. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 18.12.2019 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka
Sedláčková

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Komise k projednávání přestupků

Josef Kozel (ST)

4. Komise sportovní - zápis z jednání č.4 a 5/2019

Josef Kozel (ST)

5. Komise bytová a sociální

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Ukončení nájemních vztahů v Domech s pečovatelskou službou

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Pronájem části pozemku p.č. 2431

Josef Kozel (ST)

8. Prodloužení nájemní smlouvy - p. Vávra

Josef Kozel (ST)

9. Komplexní pojištění teleskopického nakladače KRAMER 5065T a jeho zařízení

Josef Kozel (ST)

10. Rekonstrukce zbrojnice SDH - Smlouva o realizaci přeložky přípojky

Josef Kozel (ST)

11. Schválení návrhů odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Schválení návrhů rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich
střednědobých výhledů na období 2021 až 2023

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Mateřská škola Heřmanův Městec, Jiráskova 842 - Žádost o čerpání rezervního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Rozpuštění nedobytných pohledávek v účetnictví - Mateřská škola, Heřmanův Městec,
Jiráskova 842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly v MŠ Jiráskova, stanovení mimořádné
odměny a platového výměru platného od 1.1.2020 pro ředitelku mateřské školy

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Věcný dar - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Dohoda o partnerství s Chrudimsko-Hlinecko, z.s.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Plán kontrol na rok 2020

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Betlémské světlo

Ing. Ivana Jankovská (KT)

20. Charitativní akce ČSŽ - dětský bazárek

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 1.pololetí 2020

Josef Kozel (ST)

22. Přidělení 1 bytu v DPS U Bažantnice a 2 bytů v DPS na Masarykově náměstí

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

23. Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova

Josef Kozel (ST)

24. Rozpočtové opatření Rady města č. 2/2019

Josef Kozel (ST)

25. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, podal informaci o zápisu z jednání dne 2.12. 2019, který byl bez
připomínek. Byl zveřejněn na úředních deskách a webu města, dále předložil návrh programu jednání, který navrhl
doplnit o body 22) Přidělení 1 bytu v DPS U Bažantnice a 2 bytů v DPS Masarykovo nám., 23) Rekonstrukce veřejného
prostranství v lokalitě ulice Havlíčkova, 24) Rozpočtové opatření rady města č. 2/2019. Členové rady doplněný
program schválili.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení za období od 2.12.2019 do 18.12.2019. Všechna usnesení byla splněna v
termínu.
Usnesení č.: R/2019/400
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu usnesení rady města za období od 2.12.2019 do 18.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Komise k projednávání přestupků
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že na základě vyhodnocení účasti na jednáních a práce přestupkové komise v letech 20182019 a s ohledem na výrazný nárůst projednávaných případů z 55 v roce 2018 na 108 v roce 2019, vydal rozhodnutí o
změně složení komise ve smyslu jmenování druhého člena do pozice předsedy (Mgr. Kopecká má patřičné osvědčení).
Rozhodnutí je plně v souladu s legislativou a bylo odsouhlaseno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje,
odbor organizační a právní.
Usnesení č.: R/2019/401
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci starosty města o změně složení Komise k projednávání přestupků k 9.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

4.

Komise sportovní - zápis z jednání č.4 a 5/2019
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání zápisy Komise sportovní č. 4 a 5/2019, které byly doručeny na podatelnu úřadu
3.12.2019.
Usnesení č.: R/2019/402
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise sportovní č. 4/2019
II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise sportovní č. 5/2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Komise bytová a sociální
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil zápis z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2019. Zabýval se kromě jiného možností
poskytnutí slev na vstupné na kulturní akce pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P popř. i jejich průvodce.
Usnesení č.: R/2019/403
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2019 ze dne 26.11.2019 a doporučení komise zabývat se poskytnutím
slev na vstupné na kulturní akce pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, popř. i jejich průvodce.
II. d o p o r u č u j e
řediteli SPOKUL HM, p.o. zabývat se návrhem na poskytnutí slev na vstupné na kulturní akce pro držitele průkazů
ZTP a ZTP/P, popř. i jejich průvodce a v přiměřeném rozsahu mu vyhovět
III. u k l á d á
projednat s ředitelem SPOKUL HM, p.o. poskytnutí slev na vstupné na kulturní akce pro držitele průkazů ZTP a
ZTP/P, popř. i jejich průvodce
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

6.

Ukončení nájemních vztahů v Domech s pečovatelskou službou
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na ukončení nájemního vztahu v městských bytech, na základě žádosti nájemců.
Navrhuje nedodržet 3měsíční výpovědní lhůtu, tak jak je uvedeno v žádostech. Obsazení uvolněných bytů bude

projednáno samostatně v rámci doplněného programu jednání.
Usnesení č.: R/2019/404
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.12.2019:
1.1.se Zdeňkou Volfovou na bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 11 v DPS čp. 964, U Bažantnice,
Heřmanův Městec
1.2.s Marií Kutřínovou na bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 7 v DPS čp. 950, Masarykovo
náměstí, Heřmanův Městec
1.3.s Vlastimilou Koženou na bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 2 v DPS čp. 950, Masarykovo
náměstí, Heřmanův Městec

II. u k l á d á
zajistit uzavření dohod o ukončení nájemních vztahů
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
7.

Pronájem části pozemku p.č. 2431
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Stanislava Kopečného, zástupce dětské skupiny Lištička o pronájem
části pozemku parcelní číslo 2431 k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o část zahrady u Domu s pečovatelskou službou na
Masarykově náměstí.
Po dohodě s panem místostarostou byla žadateli předložena cena za pronájem 40,- Kč/m2/rok a žadatel tuto cenu
akceptoval. Záměr o pronájmu byl zveřejněn.
Usnesení č.: R/2019/405
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku parcelní číslo 2431 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Heřmanův Městec Dětské skupině Lištička
pro účely zajištění provozu dětské skupiny za cenu 40,- Kč/m2/rok.

II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy s Dětskou skupinou Lištička
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Prodloužení nájemní smlouvy - p. Vávra
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta předložil k projednání prodloužení nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou. Od pana Vávry má
město pronajaté pozemky parcelní číslo 950/17, 950/18, st. 1440 a část 950/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o
pozemky v Chotěnicích, na kterých stojí zastávky, hřiště a část chodníku. Město se pokoušelo najít vhodné pozemky
ke směně, ale vhodné pozemky nebyly nalezeny.
Usnesení č.: R/2019/406
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou, od 1.1.2020 do 31.12.2020 s nájemným ve výši
25.000,- Kč/rok
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouva s panem Vratislavem Vávrou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 28.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
9.

Komplexní pojištění teleskopického nakladače KRAMER 5065T a jeho zařízení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta předložil k projednání návrh na pojištění teleskopického nakladače KRAMER 5065T a jeho zařízení
(vidle a lžíce). V souvislosti s pojištěním nově pořízeného pracovního stroje byl osloven makléř města, pan Jiří Kroutil,
který předložil nabídky od tří pojišťovacích domů. Kooperativa předložila nabídku v celkové výši 25 269 Kč. Česká
pojišťovna předložila nabídku v konečné výši 35 205 Kč (neobsahuje asistenční služby). UNIQA pojišťovna zaslala
nabídku v celkové výši 53 108 Kč. V souvislosti s pojištěním nakladače bylo kalkulováno ho zahrnout do pojistné flotily
u České pojišťovny, při kalkulaci ale došlo pouze ke snížení zákonného pojištění. Pan starosta doplnil ještě jednu
nabídku od p. Tomčíka ze společnosti Allrisk na pojištění prostřednictvím České pojišťovny a.s. Proběhla diskuze nad
jednotlivými nabídkami, členové rady se shodli na pojištění u ČP a.s. na jeden rok dle nabídky Allrisk. Dále se shodli, že
po novém roce bude nutno řešit komplexního pojištění majetku města včetně auditu pojistných smluv.
Usnesení č.: R/2019/407
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pojištění teleskopického nakladače KRAMER 5065T u České pojišťovny a.s. dle nabídky
společnosti Allrisk.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o pojištění teleskopického nakladače KRAMER 5065T s Českou pojišťovnou a.s. dle
nabídky společnosti Allrisk.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Rekonstrukce zbrojnice SDH - Smlouva o realizaci přeložky přípojky
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu č. Z_S24_12_8120069164 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie, která musí být provedena v rámci příprav rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Cena přeložky byla vyčíslena na 86.914 Kč.
Usnesení č.: R/2019/408
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120069164 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120069164 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
11. Schválení návrhů odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil ke schválení návrhy odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem na rok
2020. Uvedl, že Speciální základní škola nemá majetek, který by mohla odepisovat. Paní Sedláčková informovala, že se
majetek odepisuje podle rozhodnutí Ministerstva financí ČR.
Usnesení č.: R/2019/409
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrhy odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020
II. u k l á d á
dát na vědomí jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
12. Schválení návrhů rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střednědobých výhledů na období 2021 až
2023
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil ke schválení návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střednědobé
výhledy na období 2021 až 2023. Dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje
její zřizovatel. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střednědobých výhledů korespondují se
schváleným rozpočtem zřizovatele. Diskuze proběhla nad rozpočtem MŠ Jiráskova, MŠ Jonášova, (rozdíl nákladů a

výnosů rada odsouhlasila ve výši 0).

Usnesení č.: R/2019/410
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střednědobé výhledy na období 2021 až 2023
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
13. Mateřská škola Heřmanův Městec, Jiráskova 842 - Žádost o čerpání rezervního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky MŠ Jiráskova, Mgr. Irmy Celundové o čerpání rezervního fondu do výše
65 000 Kč. Finance budou použity na nákup dětských postýlek a matrací do oddělení U berušky. Jako důvod uvádí paní
ředitelka špatný stav roštů i železné konstrukce postýlek, které byly pořízeny v roce 1982. Zůstatek rezervního fondu
je ke dni 4.12.2019 ve výši 121 265 Kč.
Usnesení č.: R/2019/411
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu až do výše 65 000 Kč. Finance budou použity na nákup dětských postýlek a matrací do
oddělení U berušky
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
14. Rozpuštění nedobytných pohledávek v účetnictví - Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmy
Celundové o rozpuštění nedobytných pohledávek v účetnictví. Jedná se o neuhrazené stravné tří žáků a jedno školné v
celkové částce 3 072 Kč. V žádosti je uveden způsob, jak se školka pokusila nedoplatek vymoci.
Usnesení č.: R/2019/412
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
rozpuštění nedobytných pohledávek v účetnictví Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 v celkové
částce 3072 Kč
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly v MŠ Jiráskova, stanovení mimořádné odměny a platového
výměru platného od 1.1.2020 pro ředitelku mateřské školy
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v MŠ Jiráskova a konstatoval, že některé
nedostatky byly odstraněny, některé zůstávají. Nastínil možnosti řešení této situace včetně projednání s p. ředitelkou
a od toho se odvíjející výši mimořádné odměny a osobního příplatku. Pan starosta navrhl neprojednávat odměnu až
po ukončení kontroly včetně zpracování opatření vyplývajících z kontroly. Hlasováno o návrhu pana starosty.
Usnesení č.: R/2019/413
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z veřejnosprávní kontroly konané v Mateřské škole, Heřmanův Městec, Jiráskova 842
II. s t a n o v u j e
platový výměr platný od 1.1.2020, pro Mgr. Irmu Celundovou, ředitelku MŠ Jiráskova
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova, paní Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.12.2019
IV. u k l á d á
zajistit provedení veřejnosprávní kontroly v MŠ Jiráskovy v prvním čtvrtletí roku 2020 se zaměřením na odstranění
zjištěných nedostatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. Věcný dar - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost o schválení přijetí věcného daru pro Domov pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec. Jedná se o barevný televizor Hyundai v hodnotě 3 000 Kč od paní Novákové Aleny.
Usnesení č.: R/2019/414
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru od paní Novákové Aleny, bytem Heřmanův Městec. Jedná se o barevný televizor Hyundai v
hodnotě 3 000 Kč

II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
17. Dohoda o partnerství s Chrudimsko-Hlinecko, z.s.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil nabídku Spolku Chrudimsko - Hlinecko, z.s. na uzavření Dohody o spolupráci. Nabídlo
propagaci města v jejich tiskovinách, která probíhá i v současnosti za roční poplatek 5.000 Kč. Turistické informační
centrum doporučilo dohodu uzavřít s tím, že spolupráce již probíhá.
Usnesení č.: R/2019/415
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dohodu o partnerství se spolkem Chrudimsko - Hlinecko, z.s.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o partnerství se spolkem Chrudimsko- Hlinecko, z.s.
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 20.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
18. Plán kontrol na rok 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh plánu finančních kontrol na rok 2020. V plánu kontrol jsou uvedeny čtyři
příspěvkové organizace a dva příjemci veřejné finanční podpory. Výběr kontrolovaných subjektů pro veřejnosprávní
kontrolu na rok 2020 proběhl namátkově a po dohodě s finančním výborem.
Usnesení č.: R/2019/416

Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. Betlémské světlo
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost spolku Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z.s. o povolení konání
tradiční akce "Betlémské světlo" na pozemku náměstí Míru před Kostelem sv. Bartoloměje. Akce se bude konat v
pondělí 23.12.2019 od 17.00 do 19.00 hod. přípravné práce budou probíhat od 15.00 hod., úklid po skončení akce do
20.00 hod.
Usnesení č.: R/2019/417
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost spolku Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Městec, z.s. o povolení akce „Betlémské světlo“ dne
23.12.2019 v době od 15 do 20 hod.
II. s o u h l a s í
s bezúplatným užíváním pozemků náměstí Míru před Kostelem sv. Bartoloměje pro pořádání akce „Betlémské
světlo“ plánované na pondělí 23.12.2019 v době od 15 do 20 hod.
III. u k l á d á
informovat žadatele
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 19.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Charitativní akce ČSŽ - dětský bazárek
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost o bezplatný pronájem jednacího sálu v budově multifunkčního centra pro účely
dětského bazárku organizovaného Českým svazem žen - místní organizací. Navrhuje termíny 17. - 19. března a 13. 15. října 2020. Po konzultaci s odborem Správy majetku a vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukcí budovy,
navrhla termín 17. - 19. března 2020 schválit, a o podzimním termínu rozhodnout až podle situace v průběhu roku
2020.
Usnesení č.: R/2019/418
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e

žádost o bezplatný pronájem jednacího sálu v budově multifunkčního centra pro účely dětského bazárku na dny
17. - 19. března 2020 s tím, že další termín bude řešen samostatnou žádostí
II. u k l á d á
informovat žadatele o projednání žádosti a TIC o rezervaci pro ČSŽ
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 10.01.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

21. Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 1.pololetí 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil harmonogram jednání rady města a zasedání zastupitelstva města, zdůvodnil delší intervaly
mezi jednáními a navrhl případná mimořádná jednání provést způsobem per rollam.
Usnesení č.: R/2019/419
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
harmonogram jednání Rady města na 1.pololetí roku 2020:
27.1., 17.2., 4.3., 30.3., 20.4., 11.5., 1.6., 29.6.2020
II. s c h v a l u j e
harmonogram jednání zastupitelstva města na 1.pololetí roku 2020:
16.3., 22.6.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

22. Přidělení 1 bytu v DPS U Bažantnice a 2 bytů v DPS na Masarykově náměstí
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na obsazení uvolněných městských bytů, popsal stav žádostí a navrhl akceptovat
návrh sociálního odboru. Pochválil pracovnice sociálního odboru za přípravu podkladů v krátkém čase.
Usnesení č.: R/2019/420
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1.1.přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 11 v Domě s pečovatelskou službou, U
Bažantnice čp. 964 v Heřmanově Městci od 1.1.2020 Janě Zákoutské,
1.2.přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 2 v Domě s pečovatelskou službou,
Masarykovo náměstí čp. 950 v Heřmanově Městci do 1.1.2020 Anně Jeníčkové,
1.3.přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 7 v Domě s pečovatelskou službou,
Masarykovo náměstí čp. 950 v Heřmanově Městci od 1.1.2020 Jaroslavě Štrumfové

II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy s Janou Zákoutskou, Annou Jeníčkovou a Jaroslavou Štrumfovou.
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

23. Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku "Rekonstrukce veřejného prostranství v
ulici Havlíčkova" se společností GRANO Skuteč. spol. s r.o. Předmětem dodatku je změna celkové ceny díla v
návaznosti na méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Po započtení méněprací i víceprací dochází ke snížení
celkové ceny o 24.750,63 Kč bez DPH.
Usnesení č.: R/2019/421
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zakázku "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova" se
společností GRANO Skuteč spol. s r.o.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici
Havlíčkova" se společností GRANO Skuteč spol. s r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

24. Rozpočtové opatření Rady města č. 2/2019
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Rozpočtové opatření rady č. 2/2019 města je navrhováno jen jako přesuny v rozpočtu mezi
běžnými a kapitálovými výdaji z hlediska správného účetního zařazení, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu.

Usnesení č.: R/2019/422
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření rady města dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

25. Závěr
Pan starosta poděkoval za spolupráci členům rady, popřál hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok 2020. Jednání bylo
ukončeno v 17.00 hod.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

