Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 10. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 29.06.2020 v 13:00 hod.,
jednací sál, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Lenka Ulrichová

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. Zápisy z jednání Komise bytové a sociální

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

4. Odprodej části pozemku p.č. 2259

Josef Kozel (ST)

5. Odprodej pozemků p.č. 856/24 a st. 1637

Josef Kozel (ST)

6. Změna nájemní smlouvy - Zabo

Josef Kozel (ST)

7. Smlouva o nájmu školní kuchyně

Ing. Ivana Jankovská (KT)

8. Ukončení nájemní smlouvy na kavárnu ve sportovní hale

Ing. Ivana Jankovská (KT)

9. Žádost o bezplatné užívání pozemku - coursing

Ing. Ivana Jankovská (KT)

10. Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro II. pololetí 2020

Ing. Ivana Jankovská (KT)

11. Smlouva na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.

Josef Kozel (ST)

12. Přeložka elektrického vedení při stavbě "Parkoviště v ul. Podél Dráhy" - smlouva o
realizaci přeložky

Josef Kozel (ST)

13. Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ - výběr dodavatele

Josef Kozel (ST)

14. Veřejnoprávní smlouva - SO Heřmanoměstecko - provoz TIC 2020

Josef Kozel (ST)

15. Základní škola Heřmanův Městec - navýšení kapacity školní jídelny

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův
Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Domov pro seniory Heřmanův Městec - schválení nájemních smluv

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Čerpání fondu odměn - SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu - Mateřská škola Heřmanův Městec,
Jiráskova 842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Schválení memoranda k provozu na železniční trati Heřmanův Městec - Chrudim
město

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Smlouva o příspěvku obce - Marek Havlík

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

22. Program městských slavností 2020

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

23. Navýšení počtu zaměstnanců

Ing. Ivana Jankovská (KT)

24. Bažantnicefest

Ing. Ivana Jankovská (KT)

25. Povodně 2020 - okamžitá pomoc

Josef Kozel (ST)

26. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

Josef Kozel (ST)

27. Povodně 2020 - darovací smlouva Bechyně

Josef Kozel (ST)

28. Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 2.pololetí 2020

Josef Kozel (ST)

29. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, omluvil z jednání Ing. Ulrichovou a podal informace o zápisu z jednání
dne 1.6.2020 a 17.6.2020. Informoval o zápisech, ke kterým nebyly připomínky a byly zveřejněny na úředních deskách
a webu města. Předložil návrh programu jednání, který byl schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 1.6.2020 do 29.6.2020. Všechna usnesení
byla splněna v řádném termínu.
Usnesení č.: R/2020/164
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 1.6.2020 do 29.6.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Zápisy z jednání Komise bytové a sociální
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil zápisy z jednání č. 1/2020 a č. 2/2020. Obou jednání se zúčastnil, na programu byly např.
sleva pro průvodce držitelů průkazek ZTP a ZTP/P, posun termínu pro setkání seniorů, poškozený chodník před
cukrárnou Levandule, přeplněné odpadkové koše na náměstí a nedostatek pytlíků na psí exkrementy. Na druhém
jednáni se diskutovalo o tanečních pro seniory, odpovědi p. Nevečeřala na dotazy ohledně slev, omezení průchodu na
chodnících z důvodu vystavování zboží a postup rekonstrukce v čp. 244. V domě s pečovatelskou službou navrhla
komise zabudovat automaticky otevírané dveře na vstupu do budovy. Pan starosta konstatoval, že pohyb pro tělesně
postižené po městě je postupně řešen již dlouhé roky a bezbariérová místa postupně v celém městě vznikají.
Usnesení č.: R/2020/165
Rada města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Komise bytové a sociální č. 1/2020 a č. 2/2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
4.

Odprodej části pozemku p.č. 2259
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání žádost manželů Bendových o odkoupení části pozemku parcelní číslo
2259 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v ulici Konopáčská, kdy mají zaploceno cca 6 m2. Žadatelé uhradí
vypracování geometrického plánu a správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí.
Usnesení č.: R/2020/166
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
odprodej části pozemků parcelní číslo 2259 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře cca 6 m2 manželům Janě a Jiřímu
Bendovým 03 za cenu 281,- Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit informování manželů Bendových o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 17.07.2020
III. u k l á d á
zajistit předložení žádosti manželů Bendových k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Odprodej pozemků p.č. 856/24 a st. 1637
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Petra Kohouta na odkoupení pozemků parcelní číslo 856/24 a st. 1637 v k. ú.
Heřmanův Městec. Jedná se část lokality Ježkovka, kde město Heřmanův Městec vlastní většinu pozemků a v
minulosti se tu pozemky neprodávaly.
Usnesení č.: R/2020/167
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemků parcelní číslo 856/24 a st. 1637 v k.ú. Heřmanův Městec panu Petru Kohoutovi
II. u k l á d á
zajistit informování pana Kohouta o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 17.07.2020
III. u k l á d á
předložit zastupitelstvu města k projednání žádost pana Kohouta
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Změna nájemní smlouvy - Zabo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání žádost pana Zahrádky o změnu nájemní smlouvy na pozemky parcelní
číslo 1191/3, st. 1232, st. 1231 a st. 1526 v k.ú. Heřmanův Městec. Tyto pozemky byly pronajaty společnosti Zabo v.o.s
IČ 25261363 Tylova 600, 538 03 Heřmanův Městec, ve které je pan Zahrádka jednatelem. Pan Zahrádka požádal o
převedení na společnost Zabo Immo s.r.o. IČ 04105401, Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1. Záměr byl
zveřejněn od 2.6.2020 do 17.6.2020.
Usnesení č.: R/2020/168
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo 1191/3, st. 1232, st. 1231 a st. 1526 v k.ú. Heřmanův Městec
ze společnosti Zabo v.o.s. IČ 25261363 a uzavření nové nájemní smlouvy se společností Zabo Immo s.r.o. IČ
04105401, Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1.
II. u k l á d á
zajistit podepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy a novou nájemní smlouvu na pozemky parcelní číslo
1191/3, st. 1232, st. 1231 a st. 1526 v k.ú. Heřmanův Městec.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 17.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Smlouva o nájmu školní kuchyně
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádosti ředitelky ZŠ předložila o schválení podmínek uzavření smlouvy mezi Základní školou
Heřmanův Městec, okres Chrudim a Domovem pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo nám 37, Heřmanův
Městec na nájem školní kuchyně, kterou má Základní škola Heřmanův Městec ve správě na základě smlouvy o
výpůjčce. Navrhuje sjednat nájemné na období od 1. 7. 2020 do 26. 8. 2020 za celkovou částku 7 000,- Kč, ve které
jsou již obsaženy náklady na úklidové a čisticí prostředky. Náklady na spotřebu vody, plynu a elektřiny budou
vyúčtovány podle skutečné spotřeby a v cenách účtovaných dodavateli.
Usnesení č.: R/2020/169
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
situaci v Domově pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec po bleskové povodni
dne 14.6.2020.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Ukončení nájemní smlouvy na kavárnu ve sportovní hale
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost o ukončení nájemní smlouvy na kavárnu v prostorách sportovní haly. V současné
době paní Králová dluží nájemné, je předložen návrh na úhradu nedoplatku ve formě splátek (10.000,- Kč/měsíčně do
30.9.2020). Pan ředitel SPOKULu HM, p.o. zaznamenal zájemce, je proto vhodné vypsat záměr kavárnu znova co
nejdříve pronajmout.

Usnesení č.: R/2020/170
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Lenky Králové o ukončení nájemní smlouvy na kavárnu ve sportovní hale
II. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy s Lenkou Královou na kavárnu ve sportovní hale ke dni 30.6.2020
III. u k l á d á
zveřejnit záměr pronajmout kavárnu ve sportovní hale
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 03.07.2020
IV. u k l á d á
informovat Lenku Královou a sjednat splátkový kalendář
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 10.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
9.

Žádost o bezplatné užívání pozemku - coursing
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila k projednání žádost paní Martiny Kumperové zastupující neorganizovanou skupinu
chovatelů psů zabývající se kynologickým sportem COURSING. Rada města v minulosti již od roku 2017 schvaluje užití
pozemku na tuto aktivitu tentokrát na období od 1.7.2020 do 31.12.2020 za již vyzkoušených podmínek včetně
pevných termínů. Dosavadní spolupráce byla bez komplikací a problémů, plánované využití by bylo stejné, tj. za
předpokladu jasně definované zodpovědné osoby pořadatele těchto setkání, ohraničení cvičícího prostoru a dodržení
harmonogramu termínů akcí.
Usnesení č.: R/2020/171
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
bezúplatné užití části pozemku p.č. 1024/1 v parku Bažantnice pro pravidelné setkávání vyznavačů kynologického
sportu Coursing na období 1.7.2020 -31.12.2020 při splnění sjednaných podmínek.
II. u k l á d á
informovat žadatele
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 10.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro II. pololetí 2020
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost o souhlas s vyhlášením 2.kola výběrového řízení pro II. pololetí roku 2020 na
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. K 31.5.2020 jsou na účtu FRB k dispozici finanční prostředky ve výši 5 292
202,45 Kč. Nyní jsou poskytnuty 2 půjčky z FRB s celkovým zůstatkem 244 895 Kč. Pan místostarosta připomenul výši
úrokové sazby na úrovni 4 až 6 %, což převyšuje sazby úroků u komerčních úvěrů.
Usnesení č.: R/2020/172

Rada města Heřmanův Městec
I. v y h l a š u j e
výběrové řízení pro II. pololetí 2020 na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
II. u k l á d á
výběrové řízení zveřejnit na úřední desce
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 03.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
11. Smlouva na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu č. 20/PL940 se společností WOOD & PAPER a.s. na prodej jehličnatého
vlákninového dříví. Smlouva byla předložena s ohledem dlouhodobou bezproblémovou spolupráci s firmou.
Usnesení č.: R/2020/173
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Kupní smlouvy č. 20/PL940 na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření Kupní smlouvy č. 20/PL940 na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Přeložka elektrického vedení při stavbě "Parkoviště v ul. Podél Dráhy" - smlouva o realizaci přeložky
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta v souvislosti s uzavřenou smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky zemního elektrického vedení v ulici Podél Dráhy (viz usnesení Rady města č. R/2019/281 ze dne 28.8.2019)
předložil ke schválení smlouvu o realizaci této přeložky. Připomněl, že přeložka je vyvolaná plánovanou stavbou
nového parkoviště v ulici Podél Dráhy.
Usnesení č.: R/2020/174
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120071186 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120071186 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil kontrolní list z otevírání nabídek a zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku
"Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ"" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek. Vyhodnocení a posouzení provedl v zastoupení zadavatele administrátor zakázky,
společnost DPU REVIT s.r.o..Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka "Sdružení STAKVO, STAVBY
VAHALA - Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec". Sdružení tvoří společnosti STAKVO s.r.o. a STAVBY VAHALA s.r.o.
na základě smlouvy o společnosti. Předpokládaná hodnota zakázky byla 30,109 mil. Kč bez DPH, vysoutěžená cena je
28 883 664,90 č bez DPH. MAS vypisuje dotační titul, kde město již usiluje o jeho získání a lze předpokládat dotaci ve
výši cca 3 mil. Kč, která pomůže spolufinancovat tento projekt.
Usnesení č.: R/2020/175
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolní list o otevírání nabídek a zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce
domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ"
II. r o z h o d u j e
o výběru sdružení "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA - Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec" s vedoucím
společníkem STAKVO s.r.o., IČO: 27472221 jako o dodavateli veřejné zakázky "Rekonstrukce domu č.p. 4 v
Heřmanově Městci na ZŠ"
III. r o z h o d u j e
o vyloučení účastníka SL HOLDING CZ s.r.o. ze zadávacího řízení v souladu s § 48, odst. 2, písm b) zíkona č.
134/2016 Sb.
IV. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ" se sdružením
"Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA - Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec" s vedoucím společníkem STAKVO
s.r.o., IČO: 27472221
V. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce domu č.p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ" se
sdružením "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA - Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec" s vedoucím společníkem
STAKVO s.r.o., IČO: 27472221
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
14. Veřejnoprávní smlouva - SO Heřmanoměstecko - provoz TIC 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Veřejnoprávní smlouvu na dotaci provozu Turistického informačního centra v
Heřmanově Městci, jehož provozovatelem je naše město. Příspěvek svazku na provoz TIC činí stejně jako v roce
loňském 50.000 Kč. Smlouva byla schválena svazkem obcí dne 25.6.2020 na jednání v Kostelci u Heřmanova Městce.
Usnesení č.: R/2020/176
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu svazku obcí Heřmanoměstecko - TIC
Heřmanův Městec - provoz 2020

II. u k l á d á
zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy mezi městem Heřmanův Městec a DSO Heřmanoměstecko
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
15. Základní škola Heřmanův Městec - navýšení kapacity školní jídelny
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan starosta předložil žádost paní ředitelky Mgr. Jany Šindelářové o navýšení kapacity školní jídelny základní školy
(úprava zápisu ve školském rejstříku). Důvodem je navýšení počtu žáků při zápisu do 1. třídy na školní rok 2020/2021,
kdy by škola chtěla vyhovět všem zájemcům o stravování. Od roku 2008/2009 je kapacita jídelny 700 porcí. Nově od
školního roku 2020/2021 paní ředitelka žádá o navýšení kapacity na 750 porcí. Navýšení kapacity je školní jídelna
schopna zajistit bez navýšení počtu zaměstnanců, disponuje dostatečným vybavením i prostorem. Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje s navýšením kapacity vyslovila souhlas.
Usnesení č.: R/2020/177
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení kapacity školní jídelny od školního roku 2020/2021 na 750 porcí denně
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův
Městec, přiblížil postup při stanovení návrhu včetně osobního jednání s řediteli s důrazem na řešení koronavirové
situace. U ředitelů škol byly odměny stanoveny s ohledem na odměny řadových učitelů. U příspěvkové organizace
SPOKUL HM p.o. vznikla situace neporovnatelná se školskými zařízeními a domovem pro seniory, který zažil velmi
složitou situaci. Přísná opatření ředitele domova byla opodstatněná a domov byl uchráněn od nákazy.
Usnesení č.: R/2020/178
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec odměny v navržené výši
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 17.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Domov pro seniory Heřmanův Městec - schválení nájemních smluv
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil ke schválení nájemní smlouvy mezi Domovem pro seniory Heřmanův Městec a panem
Vladimírem Jandáčkem na pronájem garáže a smlouvu na pronájem služebního bytu. Energie, spotřeba vody a stočné,
spotřeba tepla a teplé vody budou hrazeny zvlášť. Vzhledem k tomu, že domov má budovy ve správě je nutný souhlas
města. Nájemní smlouvy byly připraveny panem místostarostou, v podstatě se jedná o obnovu stávajících smluv,
nájemné bylo upraveno a je stejné jako u městských bytů.
Usnesení č.: R/2020/179
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv platných od 1.6.2020 na pronájem bytu a garáže, mezi Domovem pro seniory
Heřmanův Městec a panem Vladimírem Jandáčkem
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 17.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
18. Čerpání fondu odměn - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. o čerpání fondu odměn v souvislosti s výplatou
pololetních odměn pro zaměstnance celkově ve výši 64 000 Kč a rezervního fondu ve výši 14 600 Kč v souvislosti s
platbou povinných odvodů (sociální a zdravotní pojištění). K 22.6.2020 byl stav fondu odměn byl 224 000 Kč, stav
rezervního fondu 130 577 Kč.
Usnesení č.: R/2020/180
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání fondu odměn v souvislosti s výplatou pololetních odměn pro zaměstnance a rezervního fondu v souvislosti
s platbou povinných odvodů
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 07.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

19. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu - Mateřská škola Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Paní místostarosta předložil ředitelky MŠ Jiráskova o čerpání finančních prostředků ve výši 30 000 Kč z rezervního
fondu na pořízení nového čistícího přístroje HYLA, který nahradí původní přístroj, který dosloužil. Výše rezervního
fondu k 31.3.2020 činí 55.647 Kč.

Usnesení č.: R/2020/181
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání finančních prostředků ve výši 30 000 Kč z rezervního fondu za účelem pořízení nového čistícího přístroje
HYLA
II. u k l á d á
dát na vědomí Mgr. Irmě Celundové, ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 07.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

20. Schválení memoranda k provozu na železniční trati Heřmanův Městec - Chrudim město
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil ke schválení memorandum ke zrušení drážní dopravy na železniční trati Heřmanův Městec
- Chrudim město a zřízení cyklostezky na původním náspu. Informoval, že věc projednal se Správou železnic (dříve
SŽDC), která záměr podporuje a byla by pro zrušení nebo konzervaci trati. Schválení memoranda je prvním krokem.
Memorandum bylo předloženo starostovi Chrudimě, Rada města Chrudim ho měla projednat na svém zasedání ve
stejný den (29.06.2020). Ostatním zúčastněným obcím bude předloženo následně, se všemi starosty byla již věc
předběžně projednána.
Usnesení č.: R/2020/182
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Společné memorandum k provozování drážní dopravy na železniční trati Heřmanův Městec – Chrudim město,
které tvoří přílohu tohoto usnesení

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
21. Smlouva o příspěvku obce - Marek Havlík
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh Smlouvy o příspěvku Obce na poskytování sociální služby v denním stacionáři
Jitřenka se sídlem v Chrudimi, ul. Městský park 828 (budova bývalých jeslí), 537 01 Chrudim IV pro občana našeho
města Marka Havlíka. Stacionář poskytuje nezbytnou podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením
z Chrudimi a okolních obcí a přispívá k plnohodnotnému a samostatnému životu s ohledem na jejich schopnosti a
individuální potřeby. Podpora je poskytována formou ambulantní služby v souladu s platnými právními předpisy,
rodina plánuje využít sociální služby stacionáře v rozsahu dvou dnů v týdnu, v ostatních dnech bude v domácím
prostředí. Platby spojené se stravováním a péčí si hradí klient sám z příspěvku na péči. Jedná-li se o klienta, který
nemá trvalé bydliště v Chrudimi, je pro jeho umístění podmínkou Smlouva o příspěvku s obcí, kde má klient trvalé
bydliště. Příspěvek obce na zařazení uživatele do stacionáře je ve výši 150,- Kč za každý den návštěvy klienta.
Usnesení č.: R/2020/183
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o příspěvku Obce na poskytování sociální služby v denním stacionáři Jitřenka
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvu o příspěvku Obce
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 10.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

22. Program městských slavností 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil rámcový program městských slavností 2020, které se budou konat dne 26.09.2020.
Program zajišťuje městská organizace SPOKUL HMN, p.o., ale smlouvy bude uzavírat město Heřmanův Městec.
Program vychází z loňského úspěšného modulu, využije se opět i malá scéna za multifunkčním centrem. Informoval,
že byly rozeslány žádosti o sponzoring, v rozpočtu města je určeno 150 tis. Kč a podpora hejtmana Pardubického kraje
byla přidělena ve výši 30 tis. Kč.
Usnesení č.: R/2020/184
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předběžný program Heřmanoměsteckých podzimních slavností 2020
II. p o v ě ř u j e
místostarostu JUDr. Tomáše Plavce k uzavření smluv dle tohoto programu
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

23. Navýšení počtu zaměstnanců
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice shrnula personální situaci v technické skupině včetně pracovníků veřejně prospěšných prací, v
minulých letech bylo na pozici VPP na dobu určitou zaměstnáno až 12 pracovníků, v letošním roce je jich pouze 7.
Tato skupina mezi sebou nemá nikoho, kdo by zvládl pozici vedoucího či mistra a je řízena vedoucím technické
skupiny p. Starým. Současná situace, kdy kromě běžné údržby, technická skupina zajišťuje nápravy škod po povodni a
začíná období dovolených, se stává velmi napjatou a pro vedoucího technické skupiny mimořádně náročnou.
Předložila návrh na navýšení počtu zaměstnanců u technické skupiny o jednoho pracovníka na pozici vedoucího
skupiny VPP. V rozpočtu města je dostatečná finanční rezerva, neboť byl do rozpočtu zahrnut doplatek na platy 12
plánovaných pracovníků VPP nad dotaci, kterou úřad práce poskytuje ve výši 15.000,- Kč na jednoho pracovníka,
náklady činí (minimální mzda + odvody) 19.963 Kč. Předpokládaná délka pracovního poměru je 3 měsíce, popř. bude
prodloužen do termínu ukončení pracovního poměru pracovníků VPP.
Usnesení č.: R/2020/185
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení počtu zaměstnanců technické skupiny o jednoho pracovníka
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

24. Bažantnicefest
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost paní Moniky Jandové o povolení konání 6. ročníku hudebního festivalu
"Bažantnicefest" dne 5.9.2020. Součástí žádosti je žádost o pronájem prostoru v okolí WC v Bažantnici, bezplatný
pronájem pozemku a bezplatné zapůjčení budovy WC s tím, že spotřeba vody a energie bude uhrazena, stejně jako
poplatek za užívání veřejného prostranství. Stejně jako v minulých letech žádost obsahuje prodloužení konání akce až
do 24.00 hod s tím, že budou zajištěni pořadatelé. Akce proběhla i v minulých letech a byla bez problémů.
Usnesení č.: R/2020/186
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s konáním 6. ročníku rockového festiválku „Bažantnicefest" dne 5.9.2020 v Bažantnici v Heřmanově Městci
II. s o u h l a s í
s bezplatným zapůjčením veřejného WC v Bažantnici dne 5.9. 2020 za úhradu provozních nákladů a poplatku za
užívání veřejného prostranství
III. s o u h l a s í
s pronájmem pozemku v lokalitě Bažantnice v okolí WC na pozemku parc. číslo 1024/1 v k.ú. Heřmanův Městec
IV. u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky č.5/2016 a povoluje akci do 24.00 hod. dne 5.9.2020
V. u k l á d á
informovat žadatele, zajistit vyčíslení a inkasování ceny za spotřebovanou vodu, energii a poplatek za užívání
veřejného prostranství
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 15.09.2020
VI. u k l á d á
zajistit předání a po ukončení akce převzetí objektu WC
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

25. Povodně 2020 - okamžitá pomoc
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že na základě usnesení RM č. R/2020/163 ze dne 17.6.2020, byl zřízen transparentní účet
města pro účely "Veřejné sbírky na podporu občanů postižených povodní v Heřmanově Městci". Na účtu byla k
25.6.2020 částka převyšující 250.000 Kč, a navrhl rozdělit okamžitou pomoc nejvíce postiženým rodinám, a to rovným
dílem. Tato prvotní pomoc je namířena do domácností, které byly vyhodnoceny Sociálním odborem jako
nejpotřebnější, neboť měli nejvíce zasažené obytné části domů. Členové rady města se shodli, že vzhledem k tomu, že
sbírka bude ukončena k 31.12.2020 a lze předpokládat další příspěvky, bude dostatečný prostor poskytnout finanční
pomoc i dalším postiženým.
Usnesení č.: R/2020/187
Rada města Heřmanův Městec

I. r o z h o d u j e
o 1.kole rozdělení výtěžku transparentního účtu města "Veřejné sbírky na podporu občanů postižených povodní v
Heřmanově Městci" ve prospěch těchto vlastníků nemovitostí, kde došlo k největšímu poškození v obytných
částech domů:
- Richard a Petr Nevečeřalovi ... 50.000 Kč
- Jiří a Alena Pakostovi ... 50.000 Kč
- Kamil Zrůst ... 50.000 Kč
- Zdena Zlesáková ... 50.000 Kč
- Dita a Ladislav Kalousovi ... 50.000 Kč
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

26. ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta představil ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která je definována jako aglomerace "v rámci České
republiky jedinečná sídelní, jejímiž centry jsou dvě velikostně, významově a historicky srovnatelná města Hradec
Králové a Pardubice. Jedná se o oblast se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část
má mezinárodní význam. Vazby mezi jádrovými městy silně působí na okolí a velkou měrou ovlivňují
konkurenceschopnost celého regionu." Pro období 2021-2027 do této aglomerace spadá celkem 152 obcí, z toho
nově i Heřmanův Městec a část obcí v jeho nejbližším okolí. Území má rozlohu 1 307 km2, zasahuje do dvou krajů na
území 8 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. K 1. lednu 2019 zde žilo 340 tisíc obyvatel. Do
Královéhradeckého kraje spadá 73 obcí (673 km2, 157 tis. obyvatel), do Pardubického kraje obcí 79 (635 km2, 183 tis.
obyvatel). Začlení města do této aglomerace přináší velké možnosti uplatnění se v dotačních programech v letech
2023 a následujících.
Usnesení č.: R/2020/188
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o začlenění města Heřmanův Městec do ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro projektové období
2021+
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
27. Povodně 2020 - darovací smlouva Bechyně
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že partnerské město Bechyně dne 24.6.2020 schválilo uzavření darovací smlouvy na částku
50.000 Kč ve prospěch "Veřejné sbírky na podporu občanů postižených povodní v Heřmanově Městci". Ke schválení
předložil darovací smlouvu a vyjádřil velké poděkování vedení města i členům zastupitelstva města Bechyně. Zmíněna
byla i obec Holotín, která poskytla příspěvek ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/189
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy s partnerským městem Bechyně ve prospěch "Veřejné sbírky na podporu občanů
postižených povodní v Heřmanově Městci"

II. u k l á d á
podepsat darovací smlouvu s partnerským městem Bechyně
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
28. Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 2.pololetí 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení plán práce na 2.pololetí roku 2020. Termíny jednání rady města i zastupitelstva
jsou nastaveny na tradiční pondělí. Termíny pracovních porad nad přípravou rozpočtu budou stanoveny operativně v
průběhu měsíců října a listopadu.
Usnesení č.: R/2020/190
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
harmonogram jednání rady města na 2.pololetí roku 2020:
3.8., 24.8., 7.9., 5.10., 26.10., 9.11., 23.11., 21.12.2020
II. s c h v a l u j e
harmonogram jednání zastupitelstva města na 2.pololetí roku 2020:
21.9., 14.12.2020 + pracovní porada zastupitelů 23.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
29. Závěr
Pan starosta informoval o ukončení činnosti povodňové komise a podané žádosti na KÚ Pardubického kraje o přiznání
dotace městu a hasičům na likvidaci následků povodní. Ve 3. čtvrtletí by měly být vypsány dotace z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na řešení popovodňové situace. Informoval o momentální povodni v Holicích, pomoc
byla vypravena od zdejších hasičů. Vyjádřil poděkování za pomoc při povodních vyjádřenou fyzickou pomocí i
finančními příspěvky od občanů, podnikatelů, firem i obcí. Pan místostarosta informoval o soudu s bývalým ředitelem
ZUŠ, který město vyhrálo. Připomenul povinnost podat prohlášení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů.
Na závěr pan starosta popřál všem klidnou dovolenou a jednání ve 14.10. hod. ukončil.
JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

