Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 8. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 01.06.2020 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Odkup pozemku 2436 a 2437

Josef Kozel (ST)

4. Odprodej části pozemku p.č. 2162/5

Josef Kozel (ST)

5. Opakovaná žádost o prodej 582/14 a st.1879 - Kutlvašrovi

Josef Kozel (ST)

6. Zřízení věcného břemene - Chotěnice, p.č. 39 knn

Josef Kozel (ST)

7. Změna nájemní smlouvy - Zabo

Josef Kozel (ST)

8. Byt č. 12 v DPS U Bažantnice - ukončení nájmu dohodou a přidělení bytu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9. Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec - výběr dodavatele

Josef Kozel (ST)

10. Rekonstrukce bytového domu č.p. 244 - II - výběr dodavatele

Josef Kozel (ST)

11. Výběr dodavatele - Nový chodník v ulici Podél Dráhy

Josef Kozel (ST)

12. BONZO s.r.o. - výstavba V Lukách - pozemkové úpravy

Josef Kozel (ST)

13. Žádost o užívání pozemku - NEfestival, Dětský den s Hubertem a Vítání prázdnin

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o povolení stavebních úprav v souvislosti s přijetím dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami ke školní docházce od 1.9.2020 - MŠ Jiráskova

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Servisní smlouva - vstupní dveře v č.p. 801

Josef Kozel (ST)

16. VPS o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu
regenerace

Josef Kozel (ST)

17. Nové programovací období MAS ŽH

Josef Kozel (ST)

18. Vybudování oplocení na pozemku u sportovní haly - SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Žádost o schválení postupu likvidační komise - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

22. Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

23. Jmenování ředitele/ředitelky DDM Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

24. Výzva MV ČR - úprava obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

25. Žádost o finanční výpomoc

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

26. Žádost SUCH - podpora NejSportovec 2020

Josef Kozel (ST)

27. Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

28. Nákup energií na komoditní burze

Josef Kozel (ST)

29. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 2/2020

Josef Kozel (ST)

30. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2020

Josef Kozel (ST)

31. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k
31.3.2020

Ing. Ivana Jankovská (KT)

32. Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2019

Ing. Ivana Jankovská (KT)

33. Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Ivana Jankovská (KT)

34. Zasedání zastupitelstva města 2/2020 - 22.6.2020

Josef Kozel (ST)

35. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval o zápisu z jednání dne 11.5.2020, který byl bez
připomínek a byl zveřejněn na úředních deskách a webu města, pak 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 11.5.2020 do 1.6.2020. Všechna usnesení
byla splněna v řádném termínu.
Usnesení č.: R/2020/131
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 11.5.2020 do 1.6.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Odkup pozemku 2436 a 2437
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání možnost odkupu pozemků parcelní číslo 2436 a 2437 v k.ú. Heřmanův
Městec. Jedná se o pozemky v lokalitě V Lukách a jsou na nich umístěny kontejnery na odpad. Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových, který je jejich majitelem, požaduje za oba pozemky částku 55. 200,-Kč, město jedná s
úřadem již dva roky. Diskuse členů rady proběhla nad požadovanou částkou, následně byl odkup za navrhovanou cenu
doporučen.
Usnesení č.: R/2020/132
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
odkup pozemků parcelní číslo 2436 a 2437 v k.ú. Heřmanův Městec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za cenu 55. 200,- Kč
II. u k l á d á
předložit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
4.

Odprodej části pozemku p.č. 2162/5
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů Hubáčkových o odkoupení části pozemku parcelní číslo 2162/5 v
k.ú. Heřmanův Městec v ulici Jonášova, který je vedený jako ostatní plocha a v současné době mají z požadované
výměry část pronajatou a část využívají jako vjezd. Cena při prodeji jednomu zájemci je dle platné Cenové mapy 281,Kč/m2. Žadatelé uhradí i vyhotovení geometrického plánu a kolek na vklad do Katastru nemovitostí.
Usnesení č.: R/2020/133
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 2162/5 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Evě a Josefu Hubáčkovým za
cenu 281,- Kč/m2.
II. u k l á d á
zajistit informování manželů Hubáčkových o výsledku rady města, vyvěšení záměru a předložení k projednání
zastupitelstvu
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Opakovaná žádost o prodej 582/14 a st.1879 - Kutlvašrovi
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o jednání s manžely Kutlvašrovými poté, co zastupitelstvo města dne 16.12.2019 usnesením
č. Z/2019/070 neschválilo prodej pozemku p.č.582/14 a st.1879 v lokalitě Ježkovka. Městský architekt vypracoval tři
variantní řešení a nastínil i možnost čtvrtou, a to zisk pozemku vně této zahrádkářské kolonie, ale k žádným jednáním
s vlastníkem tohoto pozemku nedošlo. Členové rady se shodli, že by bylo vhodné jednat o umístění kontejnerového
stání na jiném pozemku.
Usnesení č.: R/2020/134
Rada města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í
navržené varianty řešení možného odprodeje části pozemku p.č.582/14 a st.1879 manželům Kutlvašrovým
představené architektem města Ing. arch. O. Teplým
II. u k l á d á
prověřit možný odkup části pozemku p.č. 614 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
6.

Zřízení věcného břemene - Chotěnice, p.č. 39 knn
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122019015/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o uložení kabelového vedení NN v délce 30 m do pozemku
města parcelní číslo 576/1 v k.ú. Chotěnice. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve
výši 15.000, - Kč + DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena radou města usnesením číslo R/2019/206 dne
10.6.2019.
Usnesení č.: R/2020/135
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019015/VB/001 se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy č. IV-12-2019015/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 19.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

7.

Změna nájemní smlouvy - Zabo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Zahrádky, zástupce společnosti ZABO v.o.s. IČ 25261363 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 této společnosti a předkládaná žádost řeší převod nájmu na společnost Zabo Immo s.r.o. IČ
04105401, Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Usnesení č.: R/2020/136
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č 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 vyvěšení záměru na pronájem pozemků parcelní číslo 1191/3, st. 1232, st. 1231 a st. 1526 v k.ú. Heřmanův
Městec.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 19.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Byt č. 12 v DPS U Bažantnice - ukončení nájmu dohodou a přidělení bytu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh sociálního odboru na obsazení uvolněného bytu č.12 v Domě s pečovatelskou
službou U Bažantnice čp. 964. Sociální odbor doporučuje ukončení nájemního vztahu ke dni 31.5.2020 dohodou a
přidělení bytu od 4.6.2020 Georgiju Bokiju.

Usnesení č.: R/2020/137
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1.1. ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.5.2020 s Márií Murdychovou na bytovou jednotku 1+kk, I.
kategorie, číslo evidenční 12 v DPS čp. 964, U Bažantnice, Heřmanův Městec
1.2. uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 12 v DPS, U Bažantnice čp.
964 v Heřmanově Městci od 4.6.2020 s Georgiju Bokiju, Heřmanův Městec
II. u k l á d á
Mgr. Janě Kopecké, vedoucí sociálního odboru
2.1.zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu - Mária Murdychová
2.2.zajistit uzavření nájemní smlouvy – Georgij Bokij
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 11.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
9.

Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil zápis z otevírání nabídek (jejich zpřístupnění v elektronickém nástroji) a zprávu o hodnocení a
posouzení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec" 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., a jako nejvýhodnější byla na základě
kombinovaných kritérií vyhodnocena nabídka společnosti MIROS Pardubice a.s. Předpokládaná hodnota zakázky, dle
rozpočtu projektanta, byla stanovena na 18,244 mil. Kč bez DPH. Obě předložené nabídky byly pod rozpočtem
projektanta, přípravy řízení se zúčastnil člen rady města pan Ryčl, který informace p. starosty doplnil.
Usnesení č.: R/2020/138
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis o otevírání nabídek a zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice

Jiráskova, Heřmanův Městec"
II. r o z h o d u j e
o výběru společnosti MIROS Pardubice a.s., IČO: 27523934 jako o dodavateli veřejné zakázky "Rekonstrukce ulice
Jiráskova, Heřmanův Městec"
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec" se společností MIROS
Pardubice a.s., IČO: 27523934
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec" se společností
MIROS Pardubice a.s., IČO: 27523934
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
10. Rekonstrukce bytového domu č.p. 244 - II - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bytového domu
č.p. 244 - II" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti SL HOLDING CZ s.r.o. Předpokládaná hodnota zakázky dle
rozpočtu projektanta byla stanovena na 17,7 mil. Kč bez DPH. Nabídku podalo 8 uchazečů, z nichž 6 nabídek bylo pod
rozpočtem, s vítěznou společností již město spolupracovalo při rekonstrukci klubovny skautů a spolupráce byla bez
problémů.
Usnesení č.: R/2020/139
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bytového domu č.p. 244 - II"
II. r o z h o d u j e
o výběru společnosti SL HOLDING CZ s.r.o., IČO: 28823001 jako o dodavateli veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytového domu č.p. 244 - II"
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bytového domu č.p. 244 - II" se společností
SL HOLDING CZ s.r.o., IČO: 28823001
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bytového domu č.p. 244 - II" se společností
SL HOLDING CZ s.r.o., IČO: 28823001
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
11. Výběr dodavatele - Nový chodník v ulici Podél Dráhy
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na zakázku ´´Nový chodník v ulici Podél Dráhy´´. Výběrová
komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku účastníka Radka Římka s nabídkovou cenou 462.580,51 Kč s DPH.
Členy komise byli pan Zdenek Ryčl za radu města, Ing. Diesellová za finanční výbor, za kontrolní výbor nebyl nikdo
nominován, do počtu tří členů byl starostou města dojmenován vedoucí odboru Správy majetku p. Jožák.

Usnesení č.: R/2020/140
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku ´´Nový chodník v ulici Podél Dráhy´´
II. r o z h o d u j e
o výběru Radka Římka jako dodavatele veřejné zakázky ´´Nový chodník v ulici Podél Dráhy´´
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ´´Nový chodník v ulici Podél Dráhy´´ s Radkem Římkem
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ´´Nový chodník v ulici Podél Dráhy´´ s Radkem Římkem.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

12. BONZO s.r.o. - výstavba V Lukách - pozemkové úpravy
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Členové rady dlouho diskutovali o předloženém materiálu, pan starosta jako předkladatel následně tento bod stáhnul
z projednávání a s členy rady se shodl, že se bude dále jednáno s p. Wiesnerem.
13. Žádost o užívání pozemku - NEfestival, Dětský den s Hubertem a Vítání prázdnin
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že spolku Heřmani z.s. byla, v rámci žádosti o dotaci, přidělena dotace na akce
NEfestival, Dětský den s Hubertem a Vítání prázdnin, v žádosti byly uvedeny pevné termíny. Vzhledem k nouzovému
stavu pořadatel zaslal informaci, že všechny akce proběhnou v jednom náhradním termínu a to 22.8.2020 v areálu
koupaliště Konopáč. Dále požádal město o poskytnutí pozemku č. 1856/6 v části nad silnicí směrem na Vyžice pro
účely parkování účastníků akce a rovněž o mimořádný finanční příspěvek z kapitoly Rezerva rady města, starosty
města. V dotačním řízení spolek žádal o 78.000,- Kč, přiděleno mu bylo 60.000,- Kč. Členové rady města se shodli, že
není vhodné pokřivit dotační řízení dalším příspěvkem.
Usnesení č.: R/2020/141
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o termínu konání NEfestivalu, Dětského dne s Hubertem a Vítání prázdnin dne 22.8.2020
II. s c h v a l u j e
poskytnutí části pozemku p.č. 1856/6 pro účely parkování dne 22.8.2020 při dodržení podmínek odboru Správy
majetku a Policie ČR
III. n e s c h v a l u j e
poskytnutí další dotace na konání NEfestivalu
IV. u k l á d á
informovat žadatele
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 10.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

14. Žádost o povolení stavebních úprav v souvislosti s přijetím dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ke školní
docházce od 1.9.2020 - MŠ Jiráskova
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky MŠ Jiráskova, paní Mgr. Irmy Celundové o povolení stavebních úprav
v mateřské škole v souvislosti s přijetím dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ke školní docházce od 1.9.2020.
Absence požárních uzávěrů a jejich realizace byla konzultována s ředitelkou MŠ a vedoucím správy majetku panem
Jožákem. Kalkulace ceny na vybudování chybějících požárních uzávěrů a pořízení vyhovujících protipožárních dveří
včetně zárubní činí 64 615 Kč. Paní ředitelka navrhuje výše popsanou akci financovat z investičního fondu MŠ, který k
31.3.2020 disponuje částkou 176 092,21 Kč. Vzhledem k tomu, že dojde k zhodnocení majetku města, pan
místostarosta navrhl, aby vybudování nových protipožárních uzávěrů v objektu uhradil zřizovatel a fond investic
příspěvkové organizaci v potřebné výši odčerpal. S paní ředitelkou byl způsob financování výše uvedené akce
konzultován a souhlasí s ním.
Usnesení č.: R/2020/142
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
povolení stavebních úprav, vybudování protipožárních uzávěrů v Mateřské škole, Jiráskova 842, Heřmanův Městec
v souvislosti s přijetím dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ke školní docházce od 1.9.2020
II. s c h v a l u j e
odčerpání fondu investic příspěvkové organizaci Mateřská škola, Jiráskova 842, Heřmanův Městec v celkové výši
odpovídající vybudování požárních uzávěrů v komplexu budov
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy, Jiráskova 842, Heřmanův Městec, paní Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 05.06.2020
IV. u k l á d á
doplnit rozpočtové opatření č. 02/2020 o částku 65.000 na straně příjmů a výdajů na pořízení protipožárních
uzávěrů v Mateřské škole, Jiráskova 842, Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Servisní smlouva - vstupní dveře v č.p. 801
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh servisní smlouvy se společností ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. na
pravidelný servis a údržbu automatických vstupních dveří do budovy městského úřadu. Jedná se o dvoje posuvné
dveře na vstupu, které jsou jediným přístupem do/z budovy a zároveň únikovým východem a z hlediska jejich funkce a
bezpečnosti jsou vyžadované pravidelné preventivní prohlídky. Smlouva zahrnuje servisní prohlídky 2x ročně a
zajišťování pozáručního servisu. Členové rady města měli k dispozici porovnání nabídnutých cen za servisní prohlídky a
provádění servisu.
Usnesení č.: R/2020/143
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
přehled nabídnutých cen za servis vstupních dveří do budovy č.p. 801

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zajišťování servisní činnosti na vstupních dveřích do budovy č.p. 801 se společností ASSA
ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
III. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o zajišťování servisní činnosti na vstupních dveřích do budovy č.p. 801 se společností
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
16. VPS o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón v roce 2020 s Římskokatolickou farností - děkanství
Heřmanův Městec na opravu dřevěných výplní (oken) a další související práce - II. etapa- fara č.p. 26 ve výši 414 000,Kč. Poskytnutí příspěvku ve výši 114.000,-Kč doporučila rada města dne 4.3.2020 usnesením č. R/2020/070,
zastupitelstvo města ho schválilo dne 15.4.2020 usnesením č. Z/2020/016.
Usnesení č.: R/2020/144
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ na rok
2020 s Římskokatolickou farností - děkanství Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
MPZ na rok 2020 s Římskokatolickou farností - děkanství Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
17. Nové programovací období MAS ŽH
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval členy rady města o žádosti o potvrzení zařazení našeho města do území MAS Železnohorský
region pro programové období 2021-2027.
Usnesení č.: R/2020/145
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zařazení území města Heřmanův Městec do územní působnosti MAS Železnohoský region, z.s. pro programové
období 2021-2027
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
18. Vybudování oplocení na pozemku u sportovní haly - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města

Pan místostarosta předložil žádost ředitele SPOKULu HM, p.o. pana Dalimila Nevečeřala o vybudování oplocení na
pozemku u sportovní haly. Jako důvod pan ředitel uvedl prevenci ničení majetku města, zamezení vstupu na pozemek
sportovní haly mimo její otevírací dobu, zamezení pohybu malých dětí bez dozoru rodičů a občanů, kteří znečišťují
okolí haly. Cena drobné stavby činí dle přiložené kalkulace 34 344 Kč a v žádosti pan ředitel navrhuje stavbu
financovat z investičního fondu. Proběhla diskuse o zaplocení prostoru za halou, směrem k sídlišti. Paní tajemnice
doplnila, že podle informace stavebního úřadu, byly již v minulosti zábrany požadovány, ale zbudovány nebyly z
důvodu přístupnosti haly pro záchranné složky.
Usnesení č.: R/2020/146
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
vybudování oplocení na pozemku u sportovní haly s financováním této stavby z fondu investic příspěvkové
organizace SPOKUL HM
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: 05.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. Žádost o schválení postupu likvidační komise - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele domova pro seniory, Ing. Petra Mazury o odsouhlasení postupu likvidace
nepotřebného majetku navrženého v Zápise likvidační komise ze dne 29.4.2020. Majetek byl nabídnut všem
organizacím jejichž zřizovatelem je město Heřmanův Městec a o majetek nebyl projeven zájem. Pan ředitel ve své
žádosti upozornil na Set Top Box KRUGER, u kterého se nejedná o klasické vyřazení, ale o vrácení neopravitelného
výrobku a dále na zahradní traktor UNIMAX, na který již nejsou k dispozici potřebné náhradní díly.

Usnesení č.: R/2020/147
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh uvedený v Zápise likvidační komise Domova pro seniory Heřmanův Městec ze dne 29.4.2020
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: 08.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádosti Domova pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec o přijetí věcných darů.
Obsahem daru je 200 ks jednorázových zdravotnických roušek s filtrem z nanovlákna v hodnotě 5000 Kč. Dárcem je

BATISIT Medical a.s., Nerudova 309, Červený Kostelec. Dále žádá o odsouhlasení přijetí věcného daru od Nadace
Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1 v podobě tabletu Huawei, SIM karty a blesku Premium licence v celkové ceně 11
771,38 Kč.
Usnesení č.: R/2020/148
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec na základě darovací smlouvy o
darování 200 kusů jednorázových zdravotnických roušek s filtrem z nanovlákna a darovací smlouvy o přijetí
tabletu Huawei, SIM karty a blesku Premium licence.
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec panu Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

21. Přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádosti Domova pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec o přijetí věcných darů, na
základě darovací smlouvy o darování materiálu pro ošetřovatelskou péči od dárce NextForce, a.s. Chrudim.
Usnesení č.: R/2020/149
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec na základě darovací smlouvy o
darování materiálu pro ošetřovatelskou péči dle darovací smlouvy od dárce NextForce, a.s. Chrudim.

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
22. Žádost o čerpání z fondu investic ZŠ
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky ZŠ o povolení čerpat z fondu investic prostředky na opravu
zabezpečovacího zařízení školní budovy.
Usnesení č.: R/2020/150
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání prostředků do výše 36 000 Kč z fondu investic na opravu zabezpečovacího zařízení budovy základní školy
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, paní Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města

Termín: 05.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
23. Jmenování ředitele/ředitelky DDM Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že dne 16.4.2020 proběhlo první kolo konkursního řízení na pracovní místo ředitele
DDM a 14.5.2020 pak kolo druhé. Na základě jednání komise pan místostarosta radě města předložil návrh na
jmenování p. Mgr. Kateřiny Vackové na pracovní místo ředitelky DDM Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2020/151
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky DDM Heřmanův Městec
II. j m e n u j e
s účinností od 1.července 2020 p. Mgr. Kateřinu Vackovou na pracovní místo ředitelky DDM Heřmanův Městec
III. u k l á d á
informovat Mgr. Vackovou a předat jmenovací listinu
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 12.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
24. Výzva MV ČR - úprava obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že přípisem ze dne 22.5.2020 vyzvalo MV ČR město k sjednání nápravy čl. II odst. 3
Obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých
veřejně přístupných místech. Ministerstvo tvrdí, že vyhláška je v rozporu se zákonem, pokud konzumaci alkoholu
povoluje pouze na akcích pořádaných městem nebo se souhlasem města. On sám se s názorem ministerstva
neztotožnil, a proto navrhl znění vyhlášky neměnit a toto stanovisko předložit na jednání zastupitelstva města.
Usnesení č.: R/2020/152
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
výzvu MV ČR ze dne 22.5.2020
II. n e d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města změnu Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholu na některých
veřejně přístupných místech města
III. u k l á d á
předložit na jednání ZM dne 22.6.2020
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 12.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

25. Žádost o finanční výpomoc
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost o poskytnutí finanční výpomoci na provozování Dětské skupiny Heřmánek v
prostorách bývalé jídelny Na sále, na adrese Masarykovo náměstí 36, Heřmanův Městec. Dětské skupině slíbená
dotace z MPSV nebyla poskytnuta, z vlastních prostředků byly prostory již vybaveny a jsou připraveny k používání. Na
provoz však chybí prostředky, které byly plánovány z ministerské dotace. Z přiložené kalkulace vyplývá, že měsíčně
chybí 30.000 Kč, a proto zástupce dětské skupiny žádá město Heřmanův Městec o výpomoc v této výši. Ředitelky MŠ
navrhly využít tento prostor a umístit tam detašovanou třídu mateřské školy. Pan starosta zmínil možnost do této
třídy umístit děti z okolních obcí a získat finanční příspěvek od těchto obcí.
Usnesení č.: R/2020/153
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Dětské skupiny Lištička z.s., Staňkova 1447, Pardubice, IČ 04402537 o finanční výpomoc pro Dětskou
skupinu Heřmánek
II. n e s c h v a l u j e
finanční výpomoc pro Dětskou skupinu Lištička z.s., Staňkova 1447, Pardubice, IČ 04402537 na provoz Dětské
skupiny Heřmánek
III. u k l á d á
informovat zástupce Dětské skupiny Lištička z.s., Staňkova 1447, Pardubice, IČ 04402537
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 10.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
26. Žádost SUCH - podpora NejSportovec 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost o finanční příspěvek pro Sportovní unii Chrudimska, z.s. pro zajištění vyhlašování
Nejúspěšnějších sportovců Chrudimska za rok 2020. Připomněl, že naše město je pravidelným partnerem tohoto
vyhlašování a v minulosti tak byla i oceněna řada heřmanoměsteckých sportovců. Podobné žádosti se vykrývají z
kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady (rozpočet 50.000,- Kč) a byl předložen návrh poskytnout příspěvek ve
výši 3.000 Kč tak, jak tomu bylo i v letech minulých. Letos již bylo na podobné žádosti schváleno čerpání ve výši
23.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/154
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku spolku Sportovní unie Chrudimska, z.s. - V Průhonech 685, 537 03 Chrudim, IČ:
67438393, z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000,- Kč
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku spolku Sportovní unie Chrudimska, z.s.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2020
III. u k l á d á
odeslat finanční příspěvek spolku Sportovní unie Chrudimska, z.s.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2020

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
27. Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost o příspěvek na činnost Linky Bezpečí, z.s., která provozuje krizovou linku 116 111.
Podobné žádosti se vykrývají z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady (rozpočet 50.000,- Kč) a je předkládán
návrh poskytnout příspěvek ve výši 3.000 Kč, podobně jako město poskytlo příspěvek dalším neziskovým organizacím
(např. SONS, SU Chrudimska, Bílý kruh bezpečí, Křižovatka handicap centrum o.p.s. apod.). Letos již bylo na podobné
žádosti schváleno čerpání ve výši 23.000,- Kč a v předchozím bodě jednání rady města byl odsouhlasen příspěvek
3.000,- Kč pro SUCH.
Usnesení č.: R/2020/155
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198, z kapitoly
Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000,- Kč
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s.
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 30.06.2020
III. u k l á d á
odeslat finanční příspěvek spolku Linka bezpečí, z.s.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
28. Nákup energií na komoditní burze
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval radu o uskutečnění nákupu energií na ČMKBK na rok 2021, včetně nákupu plynu pro obě
městské kotelny U Bažantnice a V Lukách, u kterých končí k 31.12.2020 smlouva o jejich provozování s firmou BYTEP
HM s.r.o. Elektrickou energii se podařilo nakoupit za velmi výhodné ceny s úsporou 17,13 % což je cca 190 tis. Kč. Plyn
maloobchod byl nakoupen s úsporou 27,26 % což je cca 160 tis. Kč, plyn velkoobchod byl nakoupen s úsporou 29,50 %
což je 258 tis. Kč). Úspory jsou vyjádřeny včetně nákupu pro příspěvkové organizace.
Usnesení č.: R/2020/156
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o nákupu energií na ČMKBK
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
29. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 2/2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření, zásadní položkou opatření je dotace pro Domov pro seniory ve
výši 24,5 mil. Kč za straně příjmů i výdajů a některé další dotace, dále pak prodej majetku (nakladač Warinski) apod.
Doplněno bylo 65.000,- Kč schválených v bodě 14) na vybudování protipožárních uzávěrů v Mateřské škole, Jiráskova
842, Heřmanův Městec. Celková bilance opatření je + 1,005 mil. Kč.
Usnesení č.: R/2020/157
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.2/2020 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení s doplněním na straně příjmů a výdajů o částku 65.000,-Kč na vybudování požárních uzávěrů v komplexu
budov MŠ Jiráskova
II. u k l á d á
předložit rozpočtové opatření č.2 /2020 zastupitelstvu města ke schválení
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 12.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
30. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil stav čerpání rozpočtu města k 31.3.2020 ve struktuře schváleného rozpočtu zastupitelstvem
města. Konstatoval, že plnění příjmů bylo na úrovni 33,4 % a bylo ovlivněno příjmem dotace pro Domov pro seniory
ve výši 14,7 mil. Kč. Daňové příjmy byly mírně nižší a činily 24,2 %, nedaňové příjmy byly naplněny dle rozpočtu ve výši
25,3 %. Celkové výdaje činily 18,6 % z celoročního rozpočtu (rovněž ovlivněno dotací pro Domov pro seniory). Celková
bilance rozpočtu k 31.3.2020 byla kladná, ve výši 5,2 mil. Kč.
Usnesení č.: R/2020/158
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
31. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.3.2020
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství města k 31.3.2020. Lesní hospodářství
vykázalo výrazný zisk ve výši 909 440,00 Kč, s mírným ziskem hospodařil i hřbitov 592,- Kč a služby 3 156,- Kč. Naopak
ztrátu vykázalo veřejné WC, a to ve výši -101 098,- Kč. Celkově vedlejší hospodářství hospodařilo se ziskem ve výši
812.090,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/159
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.3.2020.

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
32. Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2019
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila radě města k projednání a doporučení ke schválení zastupitelstvem města Návrh
Závěrečného účtu Města Heřmanův Městec za rok 2019 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Členové rady dostali k dispozici i výkaz FIN 2-12, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2019 (s výrokem "bez výhrad") a účetní závěrku - výkazy Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a Přílohu.
Připomněla, že Zpráva o výsledku hospodaření byla poskytnuta dne 27.4.2020 i členům Finančního výboru.
Usnesení č.: R/2020/160
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh Závěrečného účtu města Heřmanův Městec za rok 2019
II. u k l á d á
zveřejnit návrh Závěrečného účtu za rok 2019 na úřední desce a internetových stránkách města a předložit
zastupitelstvu ke schválení
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 05.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
33. Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice připomněla doporučení finančního výboru k přehodnocení stávající Smlouvy na zajištění pověřence
pro ochranu osobních údajů včetně prvního dodatku. Obsahem navrhovaného druhého dodatku je zmenšení rozsahu
poskytovaných služeb a jejich četnosti i počet subjektů, kterým je výkon pověřence v rámci smlouvy poskytován a
následně částečně i přefakturován. Navrhovaná odměna tak činí 9.000,- Kč/měsíc s tím, že k další přefakturaci je
určeno 4.200 Kč/měsíc. Paní tajemnice doplnila, že po schválení dodatku bude předloženo i rozúčtování na jednotlivé
subjekty.
Usnesení č.: R/2020/161
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů
II. u k l á d á
zajistit podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě na zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 25.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
34. Zasedání zastupitelstva města 2/2020 - 22.6.2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta předložil radě města k projednání návrh programu zasedání zastupitelstva č. 2/2020, které se bude konat
podle schváleného harmonogramu v pondělí 22.6. 2020. Místo konání bude upřesněno podle epidemiologické
situace.
Usnesení č.: R/2020/162
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Návrh programu jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 22.6.2020:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Pozemky (odprodej, odkup)
10) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
11) Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
12) Hospodaření města 2019 - závěrečný účet
13) Hospodaření města 2020 - stav k 31.3.2020
14) Rozpočtové opatření ZM/2020/02
15) Diskuse
16) Závěr
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
35. Závěr
Pan starosta informoval o komunikaci s Mgr. Kosteleckou, o konání valné hromady VAKu a.s., o jednání svazku obcí
Heřmanoměstecko (v Kostelci u HM), o participativním rozpočtu (hlasovalo 224 osob), kde vítězem je vířivka a
nasvícení zvoničky. Podal informaci o budoucnosti provozování kotelen. Pan místostarosta informoval, že vznik
cyklostezky do Chrudimi je v jednání, je připraveno memorandum, že obce na trati HM - CR nechtějí zachovat trať, ale
na původních kolejích zbudovat cyklostezku. Dále paní tajemnice informovala o povinnosti členů rady města podat do
30.6.2020 oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. Pan starosta požádal členy rady o
změnu začátku jednání rady města dne 29.6.2020 a to mimořádně od 13.00 hod. Poté poděkoval členům rady za
spolupráci a jednání v 17.00 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

