Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 8. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 10. 4. 2018 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné a v úvodu jednání konstatoval, že zápis z jednání dne 27.3.2018 byl zpracován bez
připomínek a byl zveřejněn na úředních deskách i webových stránkách. Dále představil navržený program jednání, který
všichni přítomní odsouhlasili. Z úvodu jednání se omluvila PharmDr. Machová a slíbila, že se dostaví v průběhu jednání.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Nabídka pozemku p.č. 651/1

3.

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3

4.

Odprodej pozemku p.č. 1740/14

5.

Přechod nájmu pozemku st. 1449

6.

Zřízení věcného břemene - p. Šmíd

7.

Zřízení věcného břemene - p. Gerendová

8.

Zřízení věcného břemene - p. Lenoch

9.

Přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, U Bažantnice čp. 964, Heřmanův Městec

10.

Připojení elektroměru v bývalé kotelně U Bažantnice - smlouva s CENTROPOL ENERGY a.s.

11.

Smlouva o dílo - manažerské řízení realizace projektu a příprava, administrativní a organizační zajištění
zadávacího řízení na akci "Re-use centrum města Heřmanův Městec

12.

Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na prodej dříví

13.

Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2018

14.

Bartolomějská pouť 2018 - rozmístění pouťových atrakcí.

15.

Převod finančních prostředků z RF do FI a jeho následné čerpání (pořízení interaktivní tabule) - SZŠ Heřmanův
Městec

16.

Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

17.

Na kole dětem
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Bod

Věc

18.

Informace z akce RegionPropag

19.

Festival NEtradičních sportů

20.

Akce na veřejném prostranství SH ČMS - SDH

21.

H-CUP 2018 - turnaj v malé kopané

22.

Pivní festival

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu plnění usnesení, která měla termín splnění od 27.3.2018 do 10.4.2018 a sdělila, že
všechna byla splněna v termínu.
Usnesení č. R/2018/109
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období od 27.3.2018 do 10.4.2018

2.

Nabídka pozemku p.č. 651/1
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezplatný převod pozemku
parcelní číslo 651/1. Architekt města doporučuje pozemky převzít, odbor Správy majetku vzhledem k požadavku
údržby přístupové cesty převzetí nedoporučuje.
Usnesení č. R/2018/110
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 651/1 o výměře 247 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město 128 00

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování ÚZSVM a předložit zastupitelstvu k projednání
Termín: 08.06.2018

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

3.

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3
Předkládá: Josef Kozel, starosta
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Pan starosta předložil opakovanou žádost Ing. Stanislava Jeřábka o odkoupení části pozemku p.č. 2185/3. Komise
koncepce a rozvoje města byla dne 28.2.2018 požádána o vydání vyjádření a do data odevzdání podkladů svoje
vyjádření nedodala. Odbor Správy majetku trvá na svém negativním stanovisku, neboť by byl ztížen přístup k
městské studni.
Usnesení č. R/2018/111
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej části pozemku parcelní číslo 2185/3 o výměře 53 m v k.ú. Heřmanův Městec panu Ing. Stanislavu
Jeřábkovi

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování pana Jeřábka a předložení k projednání zastupitelstvu města
Termín: 29.06.2018

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

4.

Odprodej pozemku p.č. 1740/14
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost manželů Krišťákových na odkoupení pozemku parcelní číslo 1740/14 o výměře 198 m 2 v
k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, který mají pronajatý a využívají ho jako zahradu. Žadatelé uhradí
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti. Komise koncepce a rozvoje města byla
požádána o vyjádření dne 5.3.2018 a do dnešního dne svoje vyjádření nedodala, odborem Správy majetku a
městským architektem byl odprodej doporučen.
Usnesení č. R/2018/112
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 1740/14 o výměře 198 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Haně a Janovi
Krišťákovým za cenu 267,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování manželů Krišťákových a předložení k projednání zastupitelstvu
Termín: 29.6.2018

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

5.

Přechod nájmu pozemku st. 1449
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost paní Dany Knapové o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1449 o
výměře 20 m2 v k.ú. Heřmanův Městec z důvodu prodeje garáže, která na tomto pozemku stojí. Zároveň podal
žádost o pronájem tohoto pozemku nový majitel garáže pan Petr Malenovský.
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Usnesení č. R/2018/113
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

žádost o ukončení nájmu pozemku parcelní číslo st. 1449 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Dany Knapové

2.

žádost pana Petra Malenovského o pronájem pozemku parcelní číslo st. 1449 o výměře 20 m 2 v k.ú.
Heřmanův Městec za cenu 4,- Kč/m2/rok

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1449
Termín: 20.04.2018

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

6.

Zřízení věcného břemene - p. Šmíd
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016976/VB/01 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku
p.č. 2083 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 141 metrů a poplatek za
zřízení je stanoven dle usnesení zastupitelstva města č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 25.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2018/114
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IV-12-2016976/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2083 v k.ú.
Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru o zřízení věcného břemene - p. Šmíd
Termín: 20.04.2018

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

7.

Zřízení věcného břemene - p. Gerendová
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2017019/VB/01 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku
p.č. 2133/1v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 61 metrů a poplatek za
zřízení je stanoven dle usnesení zastupitelstva města č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 15.000,- Kč + DPH. Záměr
byl vyvěšen od 8.3.2018 do 23.3.2018.
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Usnesení č. R/2018/115
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IV-12-2017019/VB/01, Heřmanův Městec, čp. 1981 - knn- p. Gerendová, se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2133/1 v k.ú. Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na zřízení věcného břemene - p. Gerendová
Termín: 20.04.2018

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

8.

Zřízení věcného břemene - p. Lenoch
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2017103/VB/01 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku
p.č. 562 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 5 metrů a poplatek za zřízení
je stanoven dle usnesení zastupitelstva města č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 2.500,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2018/116
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na
pozemku parcelní číslo 562 v k.ú. Chotěnice

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na zřízení věcného břemene - p. Lenoch
Termín: 20.04.2018

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

9.

Přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, U Bažantnice čp. 964, Heřmanův Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval, že se uvolní bytová jednotka číslo evidenční 7 o velikosti 1+kk, I. kategorie v Domě s
pečovatelskou službou U Bažantnice čp. 964, byli osloveni všichni žadatelé o byt v DPS, celkem tedy 71 žadatelů. Z
tohoto počtu projevilo zájem 5 žadatelek. Sociální odbor doporučuje přidělení bytu č. 7 v DPS U Bažantnice čp. 964
paní Jaroslavě Vlachové od 11.4.2018. V průběhu projednávání tohoto bodu programu se na jednání dostavila
PharmDr. Machová.
Usnesení č. R/2018/117
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 7 v Domě s pečovatelskou službou, U Bažantnice čp.
964 v Heřmanově Městci od 11.4.2018 v tomto pořadí:
1. Jaroslava Vlachová, trvale bytem Horní Holetín čp. 135
2. Marie Škroupová, trvale bytem Jiráskova čp. 608, Heřmanův Městec

II.

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

zajistit uzavření nájemní smlouvy
Termín: 11.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Připojení elektroměru v bývalé kotelně U Bažantnice - smlouva s CENTROPOL ENERGY a.s.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o novém odběrném místě elektřiny v budově bývalé kotelny v sídlišti U Bažantnice. Předložil
radě města ke schválení smlouvu o poskytování služeb se společností CENTROPOL ENERGY a.s., která je dodavatelem
elektřiny i do ostatních odběrných míst města.
Usnesení č. R/2018/118
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CENTROPOL ENERGY a.s. na dodávku elektřiny do objektu
bývalé kotelny U Bažantnice

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností CENTROPOL ENERGY a.s. na dodávku
elektřiny do objektu bývalé kotelny U Bažantnice
Termín: 31.5.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11. Smlouva o dílo - manažerské řízení realizace projektu a příprava, administrativní a organizační zajištění
zadávacího řízení na akci "Re-use centrum města Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel, starosta, Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Pan starosta informoval o podané žádosti o dotaci na "Re-use centrum Heřmanův Městec". Vysvětlil, že předmětem
dotace je zřízení centra (přístřešek a skladovací regály), kam mohou občané odkládat jim nepotřebné věci a ty budou
následně k dispozici jiným potřebným občanům města. Projekt byl schválený k financování a vydán registrační list
akce. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné provést výběr dodavatele a doložit další podklady
požadované poskytovatelem dotace. Zpracování žádosti o dotaci a administraci spojenou s podáním žádosti o dotaci
zajišťovala pro město společnost ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25, Praha 6. Z důvodu návaznosti doporučujeme se
stejnou společností pokračovat ve spolupráci i v další fázi projektu, kromě jiného zajištění výběru dodavatele, vše v
souladu s legislativou a podmínkami dotace. Částka 124 630 Kč za výše uvedené je z části zahrnuta v dotaci jako
uznatelné náklady, které budou s přesností známy až po výběru dodavatele, doložení podkladů a vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. R/2018/119
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo - manažerské řízení realizace projektu a příprava, administrativní a organizační
zajištění zadávacího řízení na akci "Re-use centrum města Heřmanův Městec se společností ISES, s.r.o.

II.

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

zajistit uzavření Smlouvy o dílo - manažerské řízení realizace projektu a příprava, administrativní a
organizační zajištění zadávacího řízení na akci "Re-use centrum města Heřmanův Městec se
společností ISES, s.r.o.
Termín: 30.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na prodej dříví
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Smlouvu o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních
a soukromých lesů ČR (SVOL). Účelem této smlouvy je zabezpečení prodeje dříví, které je vlastnictví města, za
výhodnějších cenových a platebních podmínek jeho zapojením do systému společného obchodu se dřívím, který
vytváří a jehož funkčnost zabezpečuje SVOL, jehož je město dlouholetým členem. Sdělil, že dle informací Ing.
Jedličky je letošní plán těžby dřeva splněn cca ze 2/3.
Usnesení č. R/2018/120
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a
soukromých lesů ČR

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením
vlastníků obecních a soukromých lesů ČR
Termín: 27.04.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta vysvětil postup při obsazování stánkových míst na Bartolomějské pouti. Předložil ke schválení plán
umístěných stánkařů s občerstvením na Bartolomějské pouti v roce 2018 s tím, že byla snaha vyhovět všem
zájemcům, kteří podali žádost v souladu s Pokyny k organizaci stánkového prodeje. Neumístění stánkaři pochází z
jedné rodiny a žádali duplicitně proto, aby stánkové místo měli jisté.
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Usnesení č. R/2018/121
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti konané ve dnech 24. - 27.8.2018
celkem 24 prodejcům, a to: 1) Hájková Růžena, 2) Hájek Antonín, 3) Jandová Monika, 4) Lagron Václav, 5)
Agentura RR s.r.o., 6) Spilka Jiří, 7) Zvárová Zuzana, 8) Berousek Robert, 9) Paldus Emil, 10) Paldus František, 11)
Tichý Jiří, 12) Laun Antonín, 13) Paldus Ludvík, 14) Jílková Michaela, 15) Fichtner Lukáš, 16) Kočka Rudolf, 17)
Visinger František, 18) Maleček Jiří, 19) Lagron Matěj, 20) Kolářík Libor, 21) Minh Tuan Bui, 22) Libiš Petr, 23)
Mexico Grill s.r.o., 24) KA-PLUS s.r.o., 25) Paldus Emil ml.

II.

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

informovat žadatele
Termín: 16.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14. Bartolomějská pouť 2018 - rozmístění pouťových atrakcí.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta představil návrh na rozmístění pouťových atrakcí na Bartolomějské pouti 2018, je téměř totožné jako v
minulém roce, zkušebně byly umístěny dvě atrakce na louce u stánků. S vybranými provozovateli atrakcí bude
následně uzavřena "Smlouva k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2018 (provozovatelé pouťových atrakcí)" a
"Nájemní smlouva (Bartolomějská pouť 2018 - provozovatelé atrakcí)", které byly schváleny Radou města dne
8.2.2017, usnesením č. R/2017/043.
Usnesení č. R/2018/122
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
rozmístění atrakcí v rámci konání Bartolomějské pouti ve dnech 24.8.-26.8.2018.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

Uzavřít s vybranými provozovateli atrakcí "Smlouvu k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2018
(provozovatelé pouťových atrakcí)" a "Nájemní smlouvu (Bartolomějská pouť 2018 - provozovatelé
atrakcí)" a zároveň je seznámit s rozmístěním atrakcí.
Termín: 16.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

15. Převod finančních prostředků z RF do FI a jeho následné čerpání (pořízení interaktivní tabule) - SZŠ Heřmanův
Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh ředitelky Speciální základní školy na převod finančních prostředků ve výši 100 000
Kč z rezervního do investičního fondu a jeho čerpání na pořízení interaktivní tabule. Požadavek na její pořízení
vyplynul z doporučení České školní inspekce dne 15.2.2018.
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Paní ředitelka oslovila 3 společnosti zabývající se prodejem interaktivních tabulí, nejnižší cenu nabídla společnost AV
MEDIA a to interaktivní tabuli s veškerým příslušenstvím včetně montáže za 73 700 Kč. Stav fondu investic k
31.12.2017 činí 0, stav rezervního fondu 151 568,83 Kč.
Usnesení č. R/2018/123
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

převod finančních prostředků ve výši 100 000 Kč z rezervního do investičního fondu

2.

čerpání investičního fondu na zakoupení interaktivní tabule pro potřeby výuky od společnosti AV MEDIA

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

dát na vědomí ředitelce SZŠ Heřmanův Městec, paní Mgr. Nině Pilné
Termín: 20.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

16. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh Darovací smlouvy o přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec.
Darem je zdravotnický materiál od Lékárny U Kašny, Masarykovo náměstí 42, Heřmanův Městec v celkové hodnotě 4
782,15 Kč.
Usnesení č. R/2018/124
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec v podobě zdravotnického materiálu v hodnotě 4
782,15 Kč od Lékárny U Kašny, Heřmanův Městec

II.

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, panu Ing. Petru Mazurovi
Termín: 16.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Na kole dětem
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta přiblížil akci "Na kole dětem - Cyklotour" a navrhl finanční příspěvek nadačnímu fondu, který akci
pořádá, organizátorem je p. Josef Zimovčák. Peloton dorazí do města dne 5.června 2018. Doplnil údaje nadačního
fondu, kterému bude příspěvek poskytnut.
Usnesení č. R/2018/125
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci o projektu "„Na kole dětem - Cyklotour" a žádost o podporu této akce.

II.

schvaluje
podporu projektu Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244,
IČO 29235715, který upozorňuje na problematiku onkologického onemocnění dětí ve výši Kč 3 000,-.

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

zajistit uzavření VPS s pořadatelem akce.
Termín: 27.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

18. Informace z akce RegionPropag
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila zprávu o účasti na akci RegionPropag v Pardubicích, na které naše město reprezentovala
expozice vytvořená Turistickým informačním centrem a příspěvkovou organizací SPOKUL HM, p.o. Expozice byla
vybavena propagačními materiály včetně filmu o Heřmanově Městci.
Usnesení č. R/2018/126
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o účasti města na akci RegionPropag

II.

ukládá
1. Lence Jiráskové, Jarmile Novotné
1.1.

vypracovat návrh koncepce rozvoje cestovního ruchu v Heřmanově Městci a zaslat k posouzení
Komisi cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy.
Termín: 13.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

19. Festival netradičních sportů
Předkládá: Jan Řehák ,Otakar Volejník, místostarosta
Pan Řehák představil ideu Festivalu NEtradičních sportů, pro příklad uvedl spikeball, speedbadminton, kroket, yoyo,
discgolf a atrakce např. horolezecká stěna, bungeerunning, el. býk, lanový park apod. Proběhla diskuze o prostoru k
parkování účastníků, bylo shodnuto jednat o využití louky za čerpací stanicí pro účely parkování návštěvníků.
Usnesení č. R/2018/127
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec

I.

souhlasí
s užíváním veřejného prostranství v přírodním parku Bažantnice, fotbalového hřiště a workoutového hřiště,
včetně vjezdu vozidel pořadatelů a účinkujících za účelem parkování na základě žádosti Spolku Heřmani
Heřmanův Městec pro pořádání Festivalu NEtradičních sportů konaného 11. 8. 2018, včetně bezplatného
pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatelé uvedou výše uvedené prostory do
původního stavu a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města 1.1. zajistit vyhotovení
smlouvy na bezplatný pronájem veřejného WC v Bažantnici na výše uvedenou akci
Termín: 27.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

20. Akce na veřejném prostranství SH ČMS - SDH
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost SH ČMS - SDH o užívání veřejného prostranství dne 27.4.2018 od 7.00 do 13.00 hod
na tradiční ukázky činnosti SDH pro školy i veřejnost, a dne 19.5.2018 od 8.00 do 16.00 hod na tradiční hasičkou
soutěž. Žádost je včetně pronájmu veřejných WC. Veškerý úklid bude zajištěn vlastními silami SH ČMS - SDH
Heřmanův Městec. Jedná se o tradiční akci a pan starosta upozornil, že součástí budou oslavy 130. výročí založení
SDH.
Usnesení č. R/2018/128
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost SH ČMS - SDH Heřmanův Městec o užívání veřejného prostranství v Bažantnici dne 27.4. a 19.5.2018

II.

schvaluje
1.

využití veřejného prostranství Bažantnice dne 27.4.2018 od 7.00 do 13.00 hod na tradiční ukázky
činnosti SDH pro školy i veřejnost, včetně bezplatného pronájmu veřejných WC.

2.

využití veřejného prostranství Bažantnice dne 19.5.2018 od 8.00 do 16.00 hod na tradiční hasičkou
soutěž "O pohár starosty města" a "O putovní pohár Ondry Sachse", včetně bezplatného pronájmu
veřejných WC.

III. ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat SH ČMS - SDH Heřmanův Městec o schválení užití veřejného prostranství
Termín: 13.4.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

21. H-CUP 2018 - turnaj v malé kopané
Předkládá: Josef Kozel, starosta
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Pan starosta předložil žádost p. Petra Jandy o užívání veřejného prostranství (hřiště a jeho okolí) a WC v Bažantnici
pro účely pořádání "12.ročníku H-CUPu - turnaje v malé kopané" dne 14.7.2018 v čase od 9:00 do 01:00 hod.
následujícího dne. Rozsah využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC je shodný jako v minulých letech, tj. že žadatel
zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a
úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou. Začátek akce je oproti jiným ročníkům posunut o 1
hodinu později (9.00 hod) a ukončení rovněž (01.hod následujícího dne). Proběhla diskuze o povolení akce do 01.00
hod. následujícího dne, bylo připomenuto, že stále platí OZV č. 2/2017 respektive OZV č. 1/2018 o nočním klidu (0.00
až 6.00 hod.) V rámci projednávání předloženého usnesení byla navržena úprava usnesení a to tak, že ukončení akce
bude ve 24.00 hod. Bylo hlasováno: PRO: p Kozel, Volejník, Dvořák, MBA, Kotora, MBA, PharmDr. Machová, Pošík.
PROTI|: p. Řehák.
Usnesení č. R/2018/129
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 12. ročníku H-CUPu - turnaje v malé kopané dne
14.7.2018 v době od 9:00 - 24:00 hod., včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím,
že žadatelé zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou
vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.

II.

neuděluje
výjimku z doby stanovené Obecně závaznou vyhláškou č.5/2016 čl.2/2, a stanovuje ukončení akce na H-CUP
2018 dne 14.7.2018 v 24.00 hod, s tím že stále platí OZV č. 2/2017 respektive OZV č. 1/2018 o nočním klidu.

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

zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 14.7.2018
Termín: 11.5.2018

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

dát na vědomí žadatelům rozhodnutí RM
Termín: 20.4.2018

2.2.

provést vyúčtování energií a poplatků
Termín: 6.7.2018

Přijato, pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

22. Pivní festival
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost p. Moniky Jandové o užívání veřejného prostranství a WC v Bažantnici pro účely
pořádání 5. ročníku akce "Pivní festival" dne 23.6.2018 v čase od 10:00 do 24:00 hod. Rozsah využití a podmínky
zapůjčení prostoru a WC je shodný jako v minulých letech. (Žadatelka zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní
režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v
souladu s vyhláškou.)
Usnesení č. R/2018/130
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec

Strana 12/13

I.

souhlasí
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 5. ročníku Pivního festivalu dne 23.6.2018 v době od
10:00 - 24:00 hod., včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatelka
zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu
a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.

II.

uděluje
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.5/2016 čl.2/2, výjimku z doby stanovené touto vyhláškou. Tato
výjimka spočívá v prodloužení doby konání kulturní akce „Pivní festival 2018" do 24:00 hodin

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

zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 23.6.2018

Termín: 11.5.2018
2. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
2.1.

dát na vědomí žadatelům rozhodnutí rady RM
Termín: 20.4.2018

2.2.

provést vyúčtování energií a poplatků
Termín: 27.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Pan starosta poděkoval za spolupráci při projednávání naplánovaného programu a ukončil ve 14.42 hod. jednání. Sdělil, že
na příští jednání rady města dne 24.4.2018 je pozván architekt města Ing. Teplý.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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