Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 9. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 10. 6. 2019 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

Omluveni:

Mgr. Marek Výborný

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, omluvil p. Výborného, který se z důvodů pracovního vytížení v
Parlamentu ČR nedostaví na jednání rady města. Konstatoval, že zápis z předchozího jednání byl zpracován a zveřejněn
obvyklým způsobem a nebyly k němu žádné připomínky. K předloženému návrhu programu nebylo vzneseno žádné
doplnění, a tak proběhlo jeho schválení.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 2.kola výběrového řízení v roce 2019

3.

Žádost o finanční příspěvek - Senior domy Pohoda a.s.

4.

Zřízení věcného břemene - Chotěnice

5.

Zřízení věcného břemene - OMEXOM

6.

Odprodej pozemku p.č. 2198/3

7.

Darovací smlouva - pozemky p.č. 2228/12 a 2228/13

8.

Přechod nájmu pozemků p.č. 856/15 a st. 1652

9.

Pronájem části pozemku p.č. 1104/30 - A1

10.

Smlouva o nájmu bytu č. A 21 - V Lukách 955

11.

Vyřazení neupotřebitelného majetku - DDM Heřmanův Městec

12.

Návrh smlouvy o bezúplatném převodu vybavení školní jídelny do vlastnictví Základní školy Heřmanův Městec

13.

Oznámení o nečerpání rezervního fondu v roce 2018 - MŠ Jiráskova Heřmanův Městec

14.

Čerpání rezervního fondu - SZŠ Heřmanův Městec

15.

Operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020", výzva Šablony II pro střediska volného času - DDM
Heřmanův Městec

16.

Oznámení o účasti na projektu: Komplexní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu Šablony II v MŠ - MŠ Jiráskova
Heřmanův Městec

17.

Protokol o kontrole Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - SPOKUL HM, p.o.
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Bod

Věc

18.

Zpráva o přípravě Heřmanoměsteckých podzimních slavností

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 27.5. do 10.6.2019. Všechna byla
splněna v termínu.
Usnesení č. R/2019/203
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 27.5. do 10.6.2019

2.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 2.kola výběrového řízení v roce 2019
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na vyhlášení 2. kola výběrového řízení pro II. pololetí roku 2019 na poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení. K 31.5.2019 jsou na účtu FRB k dispozici finanční prostředky ve výši 5.271.820,28 Kč. Nyní
jsou poskytnuty 2 půjčky z FRB s celkovým zůstatkem 261.884 Kč. Pan Výborný zaslal písemnou připomínku na téma
aktualizace vyhlášky. Pan místostarosta doplnil, že by bylo vhodné zvážit částku nebo úrokovou sazbu. Členové rady
se shodli na potřebě aktualizace, upozornili, že by bylo vhodné toto učinit spolu s přehodnocením a aktualizací
příspěvků v rámci městské památkové zóny.
Usnesení č. R/2019/204
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

vyhlašuje
výběrové řízení pro II. pololetí 2019 na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

II.

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

výběrové řízení zveřejnit na úřední desce
Termín: 28.6.2019

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

3.

Žádost o finanční příspěvek - Senior domy Pohoda a.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost o příspěvek na činnost akciové společnosti Senior domy Pohoda a.s, která poskytuje
pobytovou sociální službu seniorům. Odvolává se na to, že v péči této společnosti je i senior z Heřmanova Městce,
ten však dle evidence obyvatel trvalý pobyt v našem městě již ukončil. Proto bylo navrženo příspěvek neposkytnout.
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Usnesení č. R/2019/205
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

neschvaluje
udělení finančního příspěvku společnosti Senior domy Pohoda a.s., Palackého 1331, Třinec, IČO 28568877.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat o neposkytnutí příspěvku zástupce společnosti Senior domy Pohoda a.s., Palackého
1331, Třinec, IČO 28568877.
Termín: 21.6.2019

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

4.

Zřízení věcného břemene - Chotěnice
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2019015/VB/01 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku p.č.
576/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o vedení kabelu NN v délce 30 metrů a poplatek za zřízení je stanoven dle
cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 15.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2019/206
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, a právu provést stavbu č.
IV-12-2019015/VB/01 pro ČEZ Distribuce, a.s. k uložení kabelového vedení NN v Chotěnicích

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, a právu
provést stavbu č. IV-12-2019015/VB/01
Termín: 28.06.2019

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

5.

Zřízení věcného břemene - OMEXOM
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2007509/VB1 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemcích města
p.č. 1710/58, 2053/1, 2053/3, 2185/6, 2053/4, 2404, 2157/7 a 14/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o vedení
kabelu NN v délce 321 metrů od trafostanice u prodejny Sudopka směrem ke hřbitovu a poplatek za zřízení je
stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 45. 000,- Kč + DPH. Paní Sedláčková doplnila, že původní plán
byl vést kabel po zahradách občanů, ale ti nesouhlasili. Jako náhradní řešení bylo navrženo uložit ho do chodníků s
podmínkou, že chodníky budou opětovně zadlážděny a uvedeny do původního stavu v celé své šířce včetně
podkladových vrstev.

Usnesení č. R/2019/207
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, a právu provést stavbu č.
EI-12-2007509/VB1 pro ČEZ Distribuce, a.s. k uložení kabelového vedení NN v Heřmanově Městci

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IE-12-2007509/VB1
Termín: 28.6.2019

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

6.

Odprodej pozemku p.č. 2198/3
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů Doleželových o odkoupení pozemku parcelní číslo 2198/4 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o další pozemek v místě náhonu, který je součástí zahrady Doleželových a město
Heřmanův Městec k němu nemá žádný volný přístup. Městský architekt i odbor Správy majetku s odprodejem
souhlasí.
Usnesení č. R/2019/208
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 2198/3 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Janě a Pavlovi Doleželovým,
********* ***, ******** ****** *** ** za cenu 273,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na odprodej pozemku p.č. 2198/3

1.2.

zajistit informování manželů Doleželových a předložení zastupitelstvu k projednání

Termín: 28.6.2019
Termín: 30.09.2019
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Darovací smlouva - pozemky p.č. 2228/12 a 2228/13
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání darovací smlouvu na pozemky parcelní číslo 2228/12 a 2228/13 o celkové výměře
5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemky v ulici Havlíčkova, na kterých se nachází chodník, který je v
majetku města.
Usnesení č. R/2019/209
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
schválení darovací smlouvy na pozemky parcelní číslo 2228/12 a 2228/13 v k.ú. Heřmanův Městec mezi
Městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem
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II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

předložit Darovací smlouvu na pozemky p.č. 2228/12 a 2228/13 k projednání zastupitelstvu
Termín: 30.09.2019

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

8.

Přechod nájmu pozemků p.č. 856/15 a st. 1652
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Halákové a paní Pavlasové o ukončení nájemní smlouvy na pozemky
p.č. 856/15 a st. 1652 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemky v lokalitě Ježkovka, kdy na pozemku p.č. st. 1652
stojí chata v majetku p. Halákové a p. Pavlasové. Původní nájemní smlouvy na tyto pozemky byla sepsána s paní
Helenou Horovou (matka p. Halákové a p. Pavlasové), která zemřela. Zároveň požádal pan Marek Filipi o pronájem
těchto pozemků, protože od p. Halákové a p. Pavlasové koupil chatu na p.p.č. st 1652.
Usnesení č. R/2019/210
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s paní Helenou Horovou, * ********** ***, ******** ****** ***
** z důvodu úmrtí

II.

doporučuje
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 856/15 a st. 1652 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Markem Filipim,
********* ***, ******* *** ** za cenu 4,- Kč/m2 u pozemku p.č. 856/15 a 7,- Kč/m2 u pozemku p.č. st. 1652

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

zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemků p.č. 856/15 a st. 1652
Termín: 28.06.2019

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

9.

Pronájem části pozemku p.č. 1104/30 - A1
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost spolku Lučněnka, z.s. na pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/30
díl A1 - 300 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Spolek by chtěl na pozemku zřídit komunitní zahrádku.
Usnesení č. R/2019/211
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost spolku Lučněnka z.s. o pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/30 díl A1 o výměře 300 m 2 v k.ú.
Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č. 1104/30 díl A1
Termín: 28.06.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10. Smlouva o nájmu bytu č. A 21 - V Lukách 955
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost p. Přemysla Štěpánka o převod nájmu bytu č. A 21 (V Lukách čp. 955) na svého
bratra Petra Štěpánka, který od něho odkoupil členský podíl (práva a povinnosti spojená se členstvím) v Prvním
heřmanoměsteckém družstvu.
Usnesení č. R/2019/212
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. A 21 (2 + 1) na adrese V Lukách čp. 955, Heřmanův Městec s Petrem
Štěpánkem, trvale bytem *** ******** ***, ******** ******

II.

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

zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. A 21 na adrese V Lukách čp. 955, Heřmanův
Městec s Petrem Štěpánkem
Termín: 12.6.2019

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

11. Vyřazení neupotřebitelného majetku - DDM Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky DDM Heřmanův Městec, Mgr. Kateřiny Vackové o vyřazení
neupotřebitelného majetku – skříně, v hodnotě 1 330 Kč. Paní ředitelka nabídla skříň příspěvkovým organizacím
města i veřejnosti, ale dle jejího sdělení o skříň nebyl zájem. Proto žádá o likvidaci výše uvedeného majetku nejdéle
do 6.9.2019.
Usnesení č. R/2019/213
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku dle seznamu

II.

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

zajistit vyřazení majetku z inventárních seznamů města
Termín: 30.9.2019

2. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
2.1.

zajistit fyzickou likvidaci majetku dle schváleného seznamu
Termín: 31.8.2019

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

12. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu vybavení školní jídelny do vlastnictví Základní školy Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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Pan místostarosta předložil návrh smlouvy o bezúplatném převodu vybavení školní jídelny do vlastnictví Základní
školy Heřmanův Městec. Jedná se o vybavení v kategorii drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě
2.093.090,30 Kč. Vybavení jídelny v kategorii hmotný investiční majetek zůstane v majetku zřizovatele, protože by
škole musela být v neinvestičním příspěvku navýšena částka na jeho odpisy. Paní Sedláčková vysvětlila účetní
souvislosti a konstatovala, že převod usnadní inventarizaci majetku.
Usnesení č. R/2019/214
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vybavení školní jídelny do vlastnictví Základní školy Heřmanův
Městec

II.

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

zajistit podpis smlouvy o bezúplatném převodu vybavení školní jídelny do vlastnictví Základní školy
Heřmanův Městec
Termín: 30.6.2019

1.2.

zajistit účetní převod vybavení školní jídelny DDHM, dle přílohy
Termín: 31.7.2019

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

13. Oznámení o nečerpání rezervního fondu v roce 2018 - MŠ Jiráskova Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil oznámení paní ředitelky MŠ Jiráskova o nečerpání rezervního fondu v roce 2018. Dne
6.2.2018 podala žádost o čerpání rezervního fondu na vybavení třídy U mravenečka nábytkem a kobercem a
přípravny kuchyňskou linkou. Toto čerpání ve výši 120 000 Kč bylo schváleno usnesením rady města č. R/2018/059
dne 20.2.2018. Avšak k výše uvedenému čerpání nedošlo, vybavení třídy bylo uhrazeno v rozporu s citovaným
usnesením z běžného provozu mateřské školky. V této souvislosti byla rada informována o kontrole Finančního
výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec v MŠ Jiráskova. Členové rady se shodli, že paní ředitelka bude
upozorněna na zjištění finančního výboru a bude s nimi konfrontována po jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. R/2019/215
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
oznámení o nečerpání rezervního fondu v případě, kdy bylo toto čerpání schváleno usnesením R/2018/059 dne
20.2.2018 na vybavení třídy U mravenečka nábytkem a kobercem, v přípravně kuchyňskou linkou

II.

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

dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova, Heřmanův Městec, Mgr. Irmě Celundové
Termín: 14.6.2019

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

14. Čerpání rezervního fondu - SZŠ Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky Speciální ZŠ Heřmanův Městec, Mgr. Evy Dvořákové o uvolnění
částky 40.000 Kč z rezervního fondu. Finanční prostředky budou použity na nákup čistícího stroje. Stav rezervního
fondu k 29.5.2019 činí 70.120,99 Kč.
Usnesení č. R/2019/216
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
čerpání částky 40 000 Kč z rezervního fondu na nákup čistícího stroje

II.

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

dát na vědomí paní ředitelce SZŠ Heřmanův Městec, Mgr. Evě Dvořákové
Termín: 17.6.2019

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

15. Operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020", výzva Šablony II pro střediska volného času - DDM
Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky DDM Heřmanův Městec, Mgr. Kateřiny Vackové souhlas s realizací
projektu "Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020", výzva Šablony II pro střediska volného času. Projekt je zaměřen na
personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků, účastníků a podporu
mimoškolního rozvoje aktivit. Počátek projektu 1.9.2019, ukončení 31.8.2021, celková částka k čerpání až 477 868
Kč, projekt dále schvaluje MŠMT.
Usnesení č. R/2019/217
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s účastí DDM Heřmanův Městec v Operačním programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020", výzva
Šablony II pro střediska volného času

II.

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

dát na vědomí ředitelce DDM Heřmanův Městec, Mgr. Kateřině Vackové
Termín: 17.6.2019

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

16. Oznámení o účasti na projektu: Komplexní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu Šablony II v MŠ - MŠ Jiráskova
Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil informaci paní ředitelky MŠ Jiráskova o realizaci projektu Šablon II. Z tohoto projektu MŠ
Jiráskova plánuje čerpat finanční prostředky v celkové výši 568 702 Kč na zajištění školního asistenta, vzdělávání

Strana 8/10

pedagogů, projektové dny v MŠ a osvětová setkávání. Předpokládané zahájení projektu 1.9.2019, doba trvání
projektu 24 měsíců.
Usnesení č. R/2019/218
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s účastí MŠ Jiráskova Heřmanův Městec na projektu "Komplexní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v MŠ,
Šablony II"

II.

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

dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova, Heřmanův Městec, Mgr. Irmě Celundové
Termín: 14.6.2019

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

17. Protokol o kontrole Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil protokoly o kontrole Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v příspěvkové
organizaci SPOKUL HM, p.o., která proběhla dne 29.4.2019 v prostorách Galerie Cyrany. Předmětem kontroly bylo
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v případě kulturních památek. Kontrola proběhla v
jednotlivých bodech bez zjištění nedostatků. Dále proběhla kontrola v objektu Synagogy v Heřmanově Městci, která
byla zaměřena na dodržování požárně bezpečnostních předpisů a na odstranění nedostatků z roku 2016. V
jednotlivých bodech kontrola neshledala zjevné nedostatky.
Usnesení č. R/2019/219
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokoly o kontrole Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v příspěvkové organizaci SPOKUL HM,
p.o. v prostorách Galerie Cyrany a prostorách synagogy. Kontrola proběhla bez zjištění nedostatků

18. Zpráva o přípravě Heřmanoměsteckých podzimních slavností
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta přednesl stručnou informaci o přípravě Heřmanoměsteckých podzimních slavností. Upřesnil
jména vystupujících, sdělil, že program bude probíhat na 2 pódiích a otevřena bude zahrada za multifunkčním
centrem, ze které bude možno projít na prohlídku klubovny Junáku. Slavnosti mají přiděleno v rozpočtu města
150.000,- Kč, dotaci ve výši 30.000,- poskytl hejtman Pardubického kraje a v současné době je smluvně podchycen
sponzoring od místních podnikatelů ve výši téměř 40.000,- Kč.
Usnesení č. R/2019/220
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o přípravě Heřmanoměsteckých podzimních slavností

II.

ukládá
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1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

uzavřít smlouvy dle předloženého rozpočtu
Termín: 28.6.2019

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

Na úvod diskuze pan starosta připomněl, že na příští jednání rady města bude pozván městský architekt, podal krátkou
informaci o valné hromadě VAK Chrudim a.s., kde byli do představenstva zvoleni starostové největších měst v regionu
Chrudimska a Hlinecka, nebyl zvolen zástupce města Chrudimi a zástupce města Chrasti. Do dozorčí rady pak byli
nominováni a následně zvoleni starostové menších měst a větších obcí. Dále pan starosta navrhl setkání rady města s
místními lékaři a informoval o přípravě jednání zastupitelstva.
Pan místostarosta informoval o dalším zájemci o založení dětské skupiny a dotkl se stavu stromů na náměstí, které podle
jeho soudu potřebují odborný zásah. Konstatoval, že v průběhu víkendu byl velký nepořádek v okolí pizzerií a rychlého
občerstvení na náměstí, po dohodě s vedoucím odboru Správy majetku bude přistoupeno k doplnění, popř. zvětšení
nádob na odpadky v inkriminovaných částech města.
Pan Ryčl informoval o účasti ve výběrové komisi odboru Správy majetku, kde bylo osloveno 19 potenciálních dodavatelů,
ale žádný nepodal nabídku. Dotázal se, zda je nutné v tomto případě svolávat výběrovou komisi a nestačilo by obeslat
členy komise, že se zasedání nebude konat. Pan starosta odpověděl, že z důvodu transparentnosti a podepsání protokolu
je setkání členů komise nutné.
Pan Dostál vznesl dotaz, proč nebyli dopředu informováni obyvatelé ulice Jarkovského o chystané rekonstrukci, ale podle
sdělení místních obyvatel jim byla informace doručena až 1 den po zahájení prací. Pan starosta přislíbil, že toto prověří.
Paní tajemnice upozornila, že členové rady města jsou povinni do 30.6.2019 podat prohlášení podle zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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