Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 22. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 21. 11. 2018 v 16:00hod.
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

Omluveni:

Mgr. Marek Výborný

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné a zahájil jednání, poděkoval za přípravu a průběh ustavujícího zastupitelstva. Konstatoval,
že materiály na nadcházející jednání byly členům rady zaslány mimořádně jen jeden den předem prostřednictvím
programu TED. Od příštího jednání bude režim dle novelizovaného jednacího řádu. Upozornil, že jednání vždy začíná
odsouhlasením zápisu z předchozího jednání a schválením navrženého programu, zápis byl odsouhlasen a program byl
schválen.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Jednací řád Rady města

3.

Pověření členů Zastupitelstva města Heřmanův Městec k uzavírání sňatečných obřadů
Určení místa a stanovení doby pro konání svatebních obřadů

4.

Odkoupení vybavení

5.

Provedení inventarizace ke dni 30.11.2018 a ke dni 31.12.2018

6.

Zřízení věcného břemene – p.********

7.

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1810001191 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.

8.

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů

9.

Přechod nájmu pozemku p.č. 1091

10.

Ukončení smlouvy na pronájem prostor pro uložení ostatků

11.

Pronájem restaurace pod sokolovnou a ve sportovní hale

12.

Přeložka nadzemního elektrického vedení u hasičské zbrojnice v Chotěnicích

13.

Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Jiráskova - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

14.

Smlouva o zpracování osobních údajů se společností KONZULTA Brno, a.s.

15.

Vypovězení příkazní smlouvy - provoz útulku pro toulavé psy

16.

Domov pro seniory Heřmanův Městec - finanční vztah úprava č. 1

17.

Čerpání fondu odměn a rezervního fondu - SPOKUL HM, p.o.
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Bod

Věc

18.

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - SPOKUL HM, p.o.

19.

Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 30.9.2018

20.

Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2018

21.

Stav finančních prostředků města Heřmanův Městec k 31.10.2018

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení rady města za období od 23.10.2018 do 21.11.2018. Všechna usnesení
byla splněna s výjimkou usnesení č. R/2018/101 ze dne 27.3.2018 - "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". Vedoucí odboru Správy majetku žádá o zrušení úkolu z důvodu probíhající změny
projektové dokumentace, která vyžaduje nové projednání se společností ČEZ Distribuce, a.s. a nelze zatím stanovit
bližší termín.
Usnesení č. R/2018/304
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období od 23.10.2018 do 21.11.2018

II.

zrušuje
usnesení č. R/2018/101 ze dne 27.3.2018 - "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" z
důvodu probíhající změny projektové dokumentace, která vyžaduje nové projednání se společností ČEZ
Distribuce, a.s.

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

2.

Jednací řád Rady města
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil novelu Jednacího řádu Rady města. S ohledem na předjednané dohody navrhl jeho úpravu
spočívající ve svolávání jednání zpravidla na pondělí a upraveny jsou pak dále termíny pro předkládání podkladů do
středy před jednáním. Pan Ryčl požádal o vysvětlení některých bodů jednacího řádu, pan starosta tak učinil.
Usnesení č. R/2018/305
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Jednací řád Rady města s účinností od 21.11.2018

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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3.

Pověření členů Zastupitelstva města Heřmanův Městec k uzavírání sňatečných obřadů

Určení místa a stanovení doby pro konání svatebních obřadů
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice požádala Radu města Heřmanův Městec o projednání pověření některých členů Zastupitelstva města
Heřmanův Městec právem přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do manželství a podepisovat protokol o uzavření
manželství, dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 657 odst. 1 a § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů). Členové rady se shodli na zastupitelích Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Ing. Zdenka
Sedláčková, Mgr. Marek Výborný a Zdeněk Ryčl.
Usnesení č. R/2018/306
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

pověřuje
v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 657 odst. 1 a § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené členy Zastupitelstva města Heřmanův
Městec k uzavírání manželství občanským sňatkem před Městským úřadem Heřmanův Městec ve správním
obvodu matričního úřadu:
Josef Kozel
JUDr. Tomáš Plavec
Ing. Zdenka Sedláčková
Mgr. Marek Výborný
Zdeněk Ryčl

II.

stanovuje
místo a dobu pro konání občanských svatebních obřadů takto:
oddací den: sobota 9:00 - 15:00 hod. včetně
oddací místo: Heřmanův Městec č.p. 22 - Stará radnice - obřadní síň
Heřmanův Městec č.p. 801 - budova MěÚ

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

4.

Odkoupení vybavení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost p. ********* o odprodej služebního mobilního telefonu a notebooku. Hodnota byla
stanovena dle nabídky na serveru s použitým zbožím.
Usnesení č. R/2018/307
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej mobilního telefonu Lenovo P70 a notebooku Lenovo Thinkpad Edge E540 za celkovou cenu 4.600,- Kč

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

5.

Provedení inventarizace ke dni 30.11.2018 a ke dni 31.12.2018
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na vydání Příkazu k provedení inventarizace majetku města a stanovení členů Hlavní
inventarizační komise a likvidační komise.
Usnesení č. R/2018/308
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

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

provést inventarizaci veškerého dlouhodobého majetku, zásob a prostředků k 30.11.2018,
ostatního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2018, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o
účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Termín: 31.12.2018
II.

pověřuje
1. Josefa Kozla, radní Josefa Kozla
1.1.

vydat příkaz k provedení inventarizace a stanovit členy hlavní inventarizační komise a likvidační
komise
Termín: 26.11.2018

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

6.

Zřízení věcného břemene - p. *******
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122015611/VB/1. Jedná se o umístění nového kabelového vedení NN v délce 129 bm na pozemcích města parcelní
číslo 2185/1, 1739/2, 1740/1 a 1739/3 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je dle usnesení č. 50/2015 ze
dne 21.9.2015 stanoven ve výši 25.000,- Kč + DPH. Záměr byl zveřejněn od 1.9.2017 do 18.9.2017 a Smlouva o
smlouvě budoucí byla schválena dne 19.7.2017. Vysvětlil, že agenda věcných břemen byla zastupitelstvem
delegována na radu města v případě, že se jimi zatěžují městské pozemky. Součástí materiálu je vždy stanovisko
odboru Správy majetku města.
Usnesení č. R/2018/309
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015611/VB/1, Heřmanův Městec, p.
Spálenský, 2017, KNN se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2185/1, 1739/2, 1740/1 a 1739/3v
k.ú. Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na zřízení věcného břemene - p. ********
Termín: 30.11.2018

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

7.

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1810001191 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1810001191 na prodej dříví se společností
Wotan Forest, a.s., ve kterém je určena cena dříví pro období od 24.10.2018 do 31.12.2018. V období od července
do října vzhledem k situaci na trhu a převisu nabídky nad poptávkou neodebírala společnost Wotan Forest, a.s.
žádné dříví. Z toho důvodu nebyly uzavírány dodatky upravující cenu v tomto období. Pan Ryčl požádal o vysvětlení
čl. 4) předkládaného dodatku smlouvy konkrétně jak a kde se stanoví objem hmoty, pan starosta dotaz zodpověděl.
Usnesení č. R/2018/310
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1810001191 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1810001191 na prodej dříví se společností
Wotan Forest, a.s.
Termín: 31.12.2018

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

8.

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na prodloužení nájmu městských bytů o další rok, tj. od 1.12.2018 do 30.11.2019 pro
nájemníky p. ********* a p. *********. Město Heřmanův Městec na p.********* a na p.******** neeviduje
žádné pohledávky. Pan místostarosta se dotázal jak je stanovena cena nájmu. Městské byty spravuje společnost
BYTEP HM s.r.o. a je stanoven ceník.
Usnesení č. R/2018/311
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.1.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 9, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
*********, a to od 1.12.2018 do 30.11.2019
1.2.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 6, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec ********, a to
od 1.12.2018 do 30.11.2019

II.

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

zajistit uzavření dodatků ke smlouvám
Termín: 30.11.2018

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

9.

Přechod nájmu pozemku p.č. 1091
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů ******** o ukončení nájmu pozemku st. 1091 v k.ú. Heřmanův
Městec. Jedná se o pozemek pod garáží, která je v jejich vlastnictví. Žádost podali z důvodu prodeje garáže. Zároveň
podala žádost o pronájem paní *********, která od nich garáž koupila. Pan místostarosta upozornil, že město jako
majitel pozemku má předkupní právo na nemovitost, která stojí na jeho pozemku.
Usnesení č. R/2018/312
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

žádost manželů ***** * ***** *********, ******* ***, *** ** o ukončení nájemní smlouvy na
pozemek parcelní číslo st. 1091 v k.ú. Heřmanův Městec

2.

žádost **** ****** *********, * ****** ***, ******** ****** *** ** na pronájem pozemku parcelní
číslo st. 1091 v k.ú. Heřmanův Městec

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1091
Termín: 30.11.2018

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

10. Ukončení smlouvy na pronájem prostor pro uložení ostatků
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na ukončení Smlouvy na pronájem prostor pro uložení ostatků v prostorách kostela
Československé církve husitské, Barákova 639, Heřmanův Městec. Dnem 15.11.2018 byly prostory vyklizeny a
ostatky uloženy do nově vzniklé městské hrobky. Je proto třeba vypovědět nájemní smlouvu, ve které je výpověďní
lhůta 3 měsíce. Zástupce Československé církve husitské souhlasí s kratší lhůtou, nájem lze ukončit k 31.12.2018.
Nájemné činí 840,- Kč/rok a pro rok 2018 byl již uhrazen. Paní Ing. Sedláčková poděkovala za vzorný úklid
pronajatých prostor.
Usnesení č. R/2018/313
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
ukončení Nájemní smlouvy na pronájem prostor pro uložení ostatků v prostorách kostela Československé církve
husitské, Barákova 639, Heřmanův Městec ke dni 31.12.2018.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit předání výpovědi Smlouvy na pronájem prostor pro uložení ostatků v prostorách kostela
Československé církve husitské, Barákova 639, Heřmanův Městec.
Termín: 30.11.2018

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

11. Pronájem restaurace pod sokolovnou a ve sportovní hale
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice informovala, že restaurace MAPLE pod sokolovnou a kavárna ve sportovní hale byla na základě
nájemní smlouvy pronajaty p.******* na dobu určitou do 31.12.2018. Vzhledem k blížícímu se konci smlouvy,
ředitel příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. na základě jednání připravil novou nájemní smlouvu na dobu do
31.12.2021. Protože obě budovy jsou ve správě příspěvkové organizace, dává tuto smlouvu radě města pouze na
vědomí. Pan Ryčl se dotázal jak je to s úhradou vody a el. energie. Pan starosta odpověděl, že toto platí nájemce.
Usnesení č. R/2018/314
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
sdělení ředitele SPOKUL HM, p.o. o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem restaurace pod sokolovnou a
kavárny ve sportovní hale * ** ****** ********, *** ********, ***** **, *** ** ******** ********

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Přeložka nadzemního elektrického vedení u hasičské zbrojnice v Chotěnicích
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přiblížil záměr města realizovat stavební úpravy objektu stávající hasičské zbrojnice č. p. 111 v
Chotěnicích na pozemku parc. č. st.100 v k.ú. Chotěnice. Předmětem stavebních úprav je především odstranění
stávající sedlové střechy a provedení 2.NP s plochou střechou. Nástavba nebude převyšovat hřeben stávající sedlové
střechy. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že budova zasahuje do ochranného pásma
nadzemního vedení vysokého napětí pro vodiče bez izolace podle zákona č. 455/2000 Sb., energetický zákon, v
platném znění. Toto vedení je na pozemku parc. č. 187/1 v k. ú. Chotěnice, který je v soukromém vlastnictví.
Ochranné pásmo je 7 m ve vodorovné vzdálenosti od krajních vodičů, u zařízení postavených před koncem roku
1994 je 10 m. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vydala k projektové dokumentaci souhlasné vyjádření, Ochranné
pásmo podle energetického zákona však bere v úvahu rovněž hasičský záchranný sbor jako dotčený orgán, který
vydává stanovisko ke stavebnímu řízení, ten vydal nesouhlasné stanovisko. Z tohoto důvodu byla situace
projednávána s ČEZ Distribuce, a.s. a požádáno o zaizolování vodičů, neboť tím by bylo ochranné pásmo zmenšeno
na 2 m od krajních vodičů, stavba by se ocitla mimo ochranné pásmo a bylo by možné získat souhlasné stanovisko
hasičského záchranného sboru. Požadavek na zaizolování vodičů byl však zamítnut s odůvodněním, že v intravilánu
obcí a v místech, která jsou často navštěvována lidmi je použití izolovaného vedení zakázáno, a bylo doporučeno
úpravu vedení řešit jeho přeložkou. Na základě předchozího vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. bylo požádáno o přeložku
nadzemního vedení. Vyjádření k žádosti o přeložku spolu s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
je přiloženo a pan starosta požádal Radu města o schválení uzavření smlouvy. Předběžný odhad nákladů přeložky je
367.000 Kč bez DPH.
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Usnesení č. R/2018/315
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distribučního
zařízení k dodávce elektrické energie (nadzemní vedení VN na pozemku parc. č. 187/1 v k.ú. Chotěnice)

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky
distribučního zařízení k dodávce elektrické energie (nadzemní vedení VN na pozemku parc. č. 187/1
v k.ú. Chotěnice)
Termín: 31.12.2018

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

13. Projektová dokumentace rekonstrukce ul. Jiráskova - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení Projektové dokumentace rekonstrukce ul.
Jiráskova. Dodatek navrhuje změnu termínu pro vypracování dokumentace pro povolení stavby a podání žádosti o
povolení ze 31.10. na 14.12.2018. Zároveň dojde ke změně termínu dokončení prováděcí dokumentace včetně
rozpočtu, který byl dle původní smlouvy do 30.11.2018 a nově bude do 30 dnů od nabytí právní moci povolení
stavby, protože z rozhodnutí o povolení stavby mohou vzejít další požadavky na doplnění do prováděcí
dokumentace.
Usnesení č. R/2018/316
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PRODIN a.s. na zakázku "Projektová dokumentace
rekonstrukce ul. Jiráskova"

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PRODIN a.s. na zakázku "Projektová
dokumentace rekonstrukce ul. Jiráskova"
Termín: 31.12.2018

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

14. Smlouva o zpracování osobních údajů se společností KONZULTA Brno, a.s.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností KONZULTA Brno, a.s.,
která řeší nakládání s osobními údaji společností KONZULTA Brno, a.s. v souvislosti s provozováním služby SMS
Infokanál.
Usnesení č. R/2018/317
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností KONZULTA Brno, a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností KONZULTA Brno, a.s.
Termín: 15.12.2018

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

15. Vypovězení příkazní smlouvy - provoz útulku pro toulavé psy
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice informovala, že v roce 1996 byla uzavřena Příkazní smlouva na zajištění provozu útulku pro toulavé
psy s Českým kynologickým svazem, kynologická organizace 076, Za Oborou, Heřmanův Městec. Město není úplně
spokojeno s jejím naplněním. Vedení města bylo kontaktováno zájemcem, který přednesl konkrétní vizi, která daleko
více naplňuje poslání útulku.
Usnesení č. R/2018/318
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
vypovězení příkazní smlouvy o zajištění provozu útulku pro toulavé psy s Českým kynologickým svazem,
kynologická organizace 076, Za Oborou, Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

projednat vypovězení smlouvy
Termín: 30.11.2018

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

16. Domov pro seniory Heřmanův Městec - finanční vztah úprava č. 1
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost ředitele Domova pro seniory o navýšení neinvestičního příspěvku o 100 000 Kč
vzhledem k nutnosti financovat havárii odpadů prádelny domova. Příspěvek byl navýšen z rezervy Domova pro
seniory Heřmanův Městec, která byla schválena Usnesením zastupitelstva Z/2017/082 dne 18.12.2017. K dalším
změnám ve finančním vztahu došlo vzhledem k navýšení účelové dotace od Pardubického kraje a jejímu
přerozdělení. Účelová dotace pro DPS byla navýšena o 1 866 000 Kč.
Usnesení č. R/2018/319
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
finanční vztah - úprava č. 1 Domova pro seniory Heřmanův Městec
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II.

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

předat Úpravu č.1 finančního vztahu Domova pro seniory Heřmanův Městec řediteli příspěvkové
organizace, panu Mgr. Petru Mazurovi
Termín: 30.11.2018

1.2.

zajistit převod částky 100 000 Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec
Termín: 30.11.2018

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

17. Čerpání fondu odměn a rezervního fondu - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost pana Nevečeřala, ředitel SPOKUL HM, p.o. o čerpání fondu odměn ve výši 43 000 Kč,
(výplata prémií pro zaměstnance) a čerpání rezervního fondu 13 600 Kč, (úhrada povinných odvodů). Stav fondů
tyto částky umožňuje použít a nebude jimi zcela vyčerpán.
Usnesení č. R/2018/320
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
čerpání fondu odměn a rezervního fondu v souvislosti s výplatou odměn zaměstnancům příspěvkové
organizace

II.

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

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 30.11.2018

18. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost pana Nevečeřala, ředitele SPOKUL HM, p.o. o převod částky 5 500 Kč z rezervního do
investičního fondu. Jako důvod uvádí vybudování dřevěné pergoly na zahradě sokolovny, která byla součástí
projektu na úpravu zahrady. Celkové náklady na pergolu činily 34 500 Kč. Proto, aby mohla být správně zařazena do
majetku jako stavba, měla by být financována z investičního fondu, který nedisponuje dostatečnými finančními
prostředky, které by naplnily investiční fond do potřebné výše, proto je třeba převést požadovanou částku 5 500 Kč z
fondu rezervního.
Usnesení č. R/2018/321
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu, za účelem financování a zařazení pergoly do
majetku příspěvkové organizace
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II.

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

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 30.11.2018

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

19. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 30.9.2018
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice informovala o hospodaření vedlejšího hospodářství města k 30.9.2018. Lesní hospodářství vykázalo
zisk ve výši 1 838 424,00 Kč, drobný zisk vykázal hřbitov ve výši 7 498,00 Kč i služby ve výši 9 600,00 Kč. Naopak se
ztrátou hospodařilo veřejné WC ve výši 316 917,00 Kč.
Usnesení č. R/2018/322
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 30.9.2018.

20. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2018 ve struktuře schválené
zastupitelstvem. Příjmy celkem jsou plněny na 78 %, výdaje celkem jsou čerpány ve výši 53 %, z toho běžné 68 % a
kapitálové 22 %. Největší podíl na menším čerpání výdajů mají kapitálové výdaje. Je předpoklad, že čerpání investic
se v posledním čtvrtletí roku zvýší. Celková bilance plnění rozpočtu k 30.9.2018 činí + 10,2 mil Kč
Usnesení č. R/2018/323
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2018

21. Stav finančních prostředků města Heřmanův Městec k 31.10.2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta seznámil radu města se zůstatky na bankovních účtech města Heřmanův Městec k 31.10.2018. U
základního běžného účtu města používaného pro hlavní činnost činil k 31.10.2018 celkem 51 713 tis. Kč, běžný účet
vedlejšího hospodářství činil 5 100 tis. Kč, dále připomněl ostatní účty - hasiči, fond rozvoje bydlení, sociální fond a
depozitní účet pro Sbírku pro Eriku. Stav hypotečního úvěru u KB činil 2 554 tis. Kč.
Usnesení č. R/2018/324
Předloženo bylo následující usnesení:

Strana 11/12

Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci o stavu finančních prostředků města Heřmanův Městec k 31.10.2018

Pan starosta poděkoval za spolupráci při jednání a paní tajemnice informovala o povinnostech vyplývajících pro členy rady
ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění. Následně pan starosta v 17.40 hod jednání ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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