Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 2. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 17.02.2020 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. Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání

Ing. Ivana Jankovská (KT)

4. Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

5. Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1104/9

Josef Kozel (ST)

6. Přechod nájmu - část pozemků pč. 598/13 a 856/63

Josef Kozel (ST)

7. Přeložka plynovodu při stavbě autobusového terminálu - smlouvy s GasNet

Josef Kozel (ST)

8. Zřízení věcného břemene - přeložka Podél Dráhy

Josef Kozel (ST)

9. Cenová mapa - navýšení o inflaci

Josef Kozel (ST)

10. Pravidla výběrových řízení města

Zdeněk Ryčl (RM)

11. Smlouva o dílo - Hostovaná elektronická spisová služba

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Smlouva o právu užívání aplikace ECONIT

Josef Kozel (ST)

13. Veřejná sbírka - sbírka pro Aleška

Josef Kozel (ST)

14. Žádost o finanční příspěvek na činnost Domova u fontány

Ing. Ivana Jankovská (KT)

15. Žádost o finanční příspěvek na činnost organizace - Péče o duševní zdraví, z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

16. IFAS, koncert a žádost o příspěvek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Úprava finančního vztahu příspěvkových organizací Domov pro seniory Heřmanův
Městec a SPOKUL HM, p.o. pro rok 2019

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Stanovení finančního vztahu příspěvkových organizací Domov pro seniory Heřmanův
Městec a SPOKUL HM, p.o. pro rok 2020

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Dům dětí a mládeže - Dotační řízení na podporu a rozvoj dopravních hřišť

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena
Železných hor

Josef Kozel (ST)

21. H-Cup - turnaj v malé kopané

Ing. Ivana Jankovská (KT)

22. Pivní festival

Ing. Ivana Jankovská (KT)

23. Taktické cvičení - Nouzové přežití 2020

Ing. Ivana Jankovská (KT)

24. Žádost o odstranění lavičky

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

25. Doplnění redakce TV Leknín

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

26. Pronájem části pozemku p.č. 135/3

Josef Kozel (ST)

25. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, konstatoval že zápis z jednání dne 27.1.2020 byl bez připomínek a byl
zveřejněn na úředních deskách a webu města. Předložil návrh programu jednání, který navrhl doplnit o bod
"Pronájem části pozemku p.č. 135/3, pan místostarosta požádal o stažení bodu 24) Žádost o odstranění lavičky. Oba
návrhy byly členy rady odsouhlaseny a program schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu plnění usnesení rady města za období od 27.1.2020 do 17.2.2020. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2020/033
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu plnění usnesení rady města za období od 27.1.2020 do 17.2.2020.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila zápisy z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č. 4/2019, 5/2019, 6/2019 a 1/2020.
Zdůvodnila opožděné předložení dlouhodobou nemocí předsedkyně komise. Kromě jiného komise navrhla žáky a
pedagogy na ocenění podle stejného modelu jako v minulých letech, projednala úpravu dotačních pravidel a neměla
návrhy na jejich úpravu a jednala rovněž o vzniku dětských skupin na území města.

Usnesení č.: R/2020/034
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zápisy z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č. 4/2019, 5/2019, 6/2019 a 1/2020.

II. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Lenky Brychtové na členství v Komisi pro výchovu a vzdělávání
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
4.

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádosti uživatelů nájemních bytů o prodloužení těchto nájmů. Město Heřmanův Městec
uzavřelo v předešlých letech s Martinou Kašparovou, Luďkem Celundou, Bohumilou Šornovou, Soňou Kočovou, Lucií
Horákovou a Virou Rennerovou nájemní smlouvy na městské byty. Žadatelé jsou seznámeni se skutečností, že
nájemné může být uzavřeno pouze do 30.9.2020, a to z důvodu sjednocení termínu všech nájemních smluv na dobu
určitou. Město Heřmanův Městec na výše uvedené neeviduje žádné pohledávky.

Usnesení č.: R/2020/035
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 11 za cenu 55 Kč/m2
2.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2/P za stávající částku za m2
3.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1 cenu 65 Kč/m2
4.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 12 za cenu 65 Kč/m2
5.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 5 za cenu 65 Kč/m2
6.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 9 za cenu 65 Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu městských bytů
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 29.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
5.

Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1104/9
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města žádost paní Drahoslavy Zímové o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo 1104/9 o výměře 200 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o část pozemku v lokalitě V Lukách a paní
Zímová ji měla pronajatu jako zahradu. Zároveň podal žádost pan Milan Železný na pronájem této části pozemku.

Usnesení č.: R/2020/036
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Zímové o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 -díl F o výměře 200 m2 v
k.ú. Heřmanův Městec
II. d o p o r u č u j e
uzavření nové nájemní smlouvy s panem Milanem Železným na část pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl F
III. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/9 - díl F a informování žadatelů o výsledku
Rady města

Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
6.

Přechod nájmu - část pozemků pč. 598/13 a 856/63
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost paní Kamily Kučerové o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo
598/13 a část pozemku parcelní číslo 856/63 o celkové výměře 336 m2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka.
Paní Kučerová má tyto pozemky pronajaté jako zahradu. Důvodem ukončení nájemní smlouvy je prodej chaty stojící
na pozemku parcelní číslo st.1635 (chata i pozemek jsou ve vlastnictví paní Kučerové). Pan Jaroslav Žampach koupil od
paní Kučerové chatu stojící na pozemku parcelní číslo st. 1635, včetně tohoto pozemku a požádal o pronájem části
pozemků parcelní číslo 598/13 a části pozemku parcelní číslo 856/63 o celkové výměře 336 m2 v k.ú. Heřmanův
Městec - lokalita Ježkovka. Záměr byl zveřejněn od 29.1.2020 - 14.2.2020.
Usnesení č.: R/2020/037
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 598/13 a část pozemku parcelní číslo 856/63 o celkové
výměře 336 m2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka s paní Kamilou Kučerovou.
II. s c h v a l u j e
novou nájemní smlouvu na část pozemku parcelní číslo 598/13 a část pozemku parcelní číslo 856/63 o celkové
výměře 336 m2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka s panem Jaroslavem Žampachem za cenu 4,Kč/m2/rok.
III. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o ukončení nájmu a nové Nájemní smlouvy na části pozemků parcelní číslo 598/13 a
parcelní číslo 856/63 o celkové výměře 336 m2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

7.

Přeložka plynovodu při stavbě autobusového terminálu - smlouvy s GasNet
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta konstatoval, že v rámci přípravy stavby autobusového terminálu uzavřelo Město Heřmanův Městec
smlouvu č. 4000207936 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností
GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o. s předpokládaným termínem realizace přeložky a dobou
platností smlouvy do 31.12.2019. Předložil ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění přeložky, jehož
předmětem je změna termínu dokončení realizace přeložky a změna doby platnosti smlouvy do 31.12.2021. Dále
předložil ke schválení smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro uložení části překládaného
plynovodu do pozemku p. č. 2247/19 v k.ú. Heřmanův Městec. Informoval, že přeložka zasahuje na pozemky p. č.
2247/7 a 2247/19, ale v době uzavření smlouvy o zajištění přeložky byl ve vlastnictví Města Heřmanův Městec pouze
pozemek p. č. 2247/7 a pozemek p. č. 2247/19 byl ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Z tohoto důvodu byla v
souvislosti s přeložkou v roce 2017 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pouze pro
pozemek p. č. 2247/7 s tím, že pro pozemek p. č. 2247/19 bude uzavřena po jeho odkupu a převodu do vlastnictví
města.

Usnesení č.: R/2020/038
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4000207936 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
spojených se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4000207936 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní spojených se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2020
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. 8800086440/3/BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
2247/19 v k.ú. Heřmanův Městec se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. 8800086440/3/BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 2247/19 v k.ú. Heřmanův Městec se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
8.

Zřízení věcného břemene - přeložka Podél Dráhy
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a dohodu o umístění stavby č. IZ-122001389/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o uložení 50 m
kabelového vedení do městského pozemku parcelní číslo 1644/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Kabelové vedení je
překládáno z důvodu plánované výstavby parkoviště a chodníku v ulici Podél Dráhy před čp. 751,752. Poplatek za
zřízení je stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2020/039
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001389/VB/01 se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001389/VB/01
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

9.

Cenová mapa - navýšení o inflaci
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání navýšení Cenové mapy pro prodej pozemků v majetku města o inflaci za rok 2019.
Výše inflace pro rok 2019 je 2,8 %. Pan místostarosta připomněl, že o inflaci se nezvyšuje cenová mapa u nájemních
vztahů.

Usnesení č.: R/2020/040
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
navýšení Cenové mapy o míru inflace za rok 2019 ve výši 2,8 %
II. u k l á d á
předložit navýšení Cenové mapy k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 16.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Pravidla výběrových řízení města
Předkládá: Zdeněk Ryčl - radní
Pan Ryčl informoval o platné vnitřní směrnici č.16 - Směrnici k veřejným zakázkám, kterou schválila rada města v roce
2017 a kterou se řídí Správa majetku při přípravě a organizaci veřejných zakázek. Konstatoval, že na výběrovém řízení
je nejdůležitější jeho zadání, které by měla odsouhlasit rada města a měla by nést zodpovědnost za zadaná kritéria,
nikoliv úředníci. Ti by měli konat podle zadání rady města. Současně předložil k projednání možnou změnu režimu
výběrových řízení a nastavení pravidel od fáze vyhlášení, přes proces oslovení, vybírání až po ukončení řízení. Navrhl,
aby se nový režim týkal hodnoty zakázky 500.000,- Kč a více. Pan starosta popsal stávající způsob konání výběrových
řízení, která organizuje odbor Správy majetku, komisi jmenuje starosta a vždy je členem člen finančního nebo
kontrolního výboru. Navržená změna by podle jeho mínění přinesla prodloužení řízení, nicméně prověří počet
případů, kterých by se navrhovaná změna týkala a případně navrhne další řešení.
Usnesení č.: R/2020/041
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Zdeňka Ryčla pro možnou změnu pravidel pro výběrová řízení organizovaná Městem Heřmanův Městec
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
11. Smlouva o dílo - Hostovaná elektronická spisová služba
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh smlouvy SOD/HESS/Heřmanův Městec se společností GEOVAP, spol. s r.o., která je
dodavatelem spisové služby MěÚ. Smlouva upravuje podmínky dodání a implementace aplikace Hostovaná
elektronická spisová služba. Aplikace umožní příspěvkovým organizacím města provozovat spisovou službu
prostřednictvím serveru města bez nutnosti pořízení vlastního hardwaru a plné licence.
Usnesení č.: R/2020/042
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy SOD/HESS/Heřmanův Městec o implementaci Hostované elektronické spisové služby se
společností GEOVAP, spol. s r.o.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy SOD/HESS/Heřmanův Městec o implementaci Hostované elektronické spisové služby se

společností GEOVAP, spol. s r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
12. Smlouva o právu užívání aplikace ECONIT
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh Smlouvy s JRK Česká republika s.r.o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110
00, o právu užívání aplikace ECONIT a k tomu návaznou Smlouvu o servisní podpoře k aplikaci ECONIT a reklamační
řád. Jedná se o aplikaci, která je nedílnou součástí zavedení inovace ve způsobu svozu komunálního odpadu v našem
městě. Aplikace povede záznamy o množství vytříděného odpadu ve městě s možností informace o množství
vytříděného odpadu u jednotlivých čísel popisných. V návaznosti na vyhodnocení třídění pak umožní zavést během
příštích období motivační systém pro občany. Po zavedení bude aplikace v příštích letech sloužit také pro občany
města, aby sami měli přístup k datům o vytřídění odpadů ve své domácnosti a mohli tak reagovat na nastavené
motivační programy. Cena aplikace 15 000 Kč bez DPH za čtvrtletí.
Usnesení č.: R/2020/043
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Smlouvu o právu užívání aplikace ECONIT a k tomu její nedílnou součást Smlouvu o servisní podpoře k aplikaci
ECONIT a reklamační řád s JRK Česká republika s.r.o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110 00
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o právu užívání aplikace ECONIT a k tomu návazné Smlouvy o servisní podpoře k aplikaci
ECONIT a reklamační řád s JRK Česká republika s.r.o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110 00
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 24.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

13. Veřejná sbírka - sbírka pro Aleška
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o jednání na krajském úřadě o vyhlášení sbírky pro postižené dítě po vzoru Sbírky pro Eriku,
kterou od roku 2016 naše město zaštiťuje. Účtování, evidence, vznik účtu atp. bylo projednáno s vedoucím Finančního
odboru Ing. Miloslavem Vítkem, veškerá dokumentace je připravena ve shodném duchu, jako v případě malé Eriky.
Bankovní účet bez finanční zátěže je připraven u Komerční banky. "Sbírka pro Aleška" by měla být aktivní od 1.3.2020
a k jejímu startu je nezbytné usnesení RM.
Usnesení č.: R/2020/044
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vyhlášení veřejné sbírky "Sbírka pro Aleška" s platností od 1.3.2020 formou zřízení odděleného účtu města,
zapečetěnými mobilními pokladničkami a možností složit hotovost na pokladní přepážce MěÚ. Doba trvání sbírky
je vyhlášena na dobu neurčitou. Sbírka je určena na podporu léčby Aleše Pilného.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

14. Žádost o finanční příspěvek na činnost Domova u fontány
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost Domova se zvláštním režimem v Přelouči pod názvem Domov u fontány o finanční
příspěvek na činnost. Vzhledem k tomu, že služeb domova využívá i občan z Heřmanova Městce navrhla z kapitoly
Rezerva rady města poskytnout příspěvek 3.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2020 bylo na tuto kapitolu schváleno 50.000,Kč a do dnešního dne bylo vyčerpáno 17.000,- Kč na žádosti o finanční příspěvek podobného charakteru. Navrhovaná
výše je stejná jako v minulých letech, kdy tomuto domovu rada města příspěvek odsouhlasila.

Usnesení č.: R/2020/045
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o příspěvek na činnost Domova u fontány, Přelouč
II. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost Domova u fontány, Přelouč, IČO 71176225, ve výši 3.000,-Kč
III. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a úhradu schváleného příspěvku
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

15. Žádost o finanční příspěvek na činnost organizace - Péče o duševní zdraví, z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost spolku Péče o duševní zdraví, z.s. o finanční příspěvek na poskytování sociálních
služeb, které poskytují osobám se závažným duševním onemocněním, v Heřmanově Městci se tato pomoc dostala k 7
osobám. Vzhledem k využívání i občany našeho mě byla navrženo z kapitoly Rezerva rady poskytnout příspěvek
3.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2020 je na tuto kapitolu schváleno 50.000,- Kč, na předchozím jednání rady města byly
schváleny 4 příspěvky v celkové výši 17.000,- Kč v rámci probíhajícího jednání 1 příspěvek ve výši 3.000,-Kč.
Navrhovaná výše je stejná jako minulý rok, kdy tomuto spolku rada města příspěvek odsouhlasila.
Usnesení č.: R/2020/046
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o příspěvek na činnost spolku Péče o duševní zdraví, z.s.
II. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost spolku Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice IČO 64242218, ve výši 3.000,- Kč
III. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a úhradu schváleného příspěvku
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 28.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. IFAS, koncert a žádost o příspěvek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost o uspořádání koncertu v synagoze v rámci pardubického festivalu pěveckých sborů
IFAS a příspěvek na tuto akci. Přiblížil stanovisko ředitele SPOKUL HM, p.o. včetně informace, že v synagoze je volno.
Pan místostarosta doporučil akci podpořit stejně jako v minulých letech, s tím že se jedná o opravdu významnou akci s
mezinárodním dosahem a vystoupení izraelského sboru by se do synagogy hodilo.
Usnesení č.: R/2020/047
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Uspořádání koncertu IFAS v synagoze v Heřmanově Městci dne 5.7.2020, s bezplatným poskytnutím těchto
prostor a poskytnutí příspěvku pořadateli ve výši 5 000 Kč na tuto akci z rezervy rady města.
II. u k l á d á
vyrozumět žadatele
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 28.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

17. Úprava finančního vztahu příspěvkových organizací Domov pro seniory Heřmanův Městec a SPOKUL HM, p.o. pro
rok 2019
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na úpravu finančního vztahu příspěvkových organizací Domov pro seniory Heřmanův
Městec a SPOKUL HM, p.o. Jedná se o úpravu k 31.12.2019. Paní Sedláčková doplnila, že finanční vztah je tvořen v
souladu s § 28 a následujícími zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Finanční vztah je celkovým přehledem finančních prostředků vložených do příspěvkové organizace jejím zřizovatelem
za kalendářní rok a jeho úprava narovnává předpokládané příjmy a výdaje na skutečnost.

Usnesení č.: R/2020/048
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
finanční vztah za rok 2019 pro Domov pro seniory Heřmanův Městec - úprava č.1
II. s c h v a l u j e
finanční vztah za rok 2019 pro SPOKUL HM, p.o. - úprava č.1
III. 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: 24.02.2020
IV. 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: 24.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

18. Stanovení finančního vztahu příspěvkových organizací Domov pro seniory Heřmanův Městec a SPOKUL HM, p.o.
pro rok 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh stanovení finančního vztahu příspěvkovým organizacím Domov pro seniory
Heřmanův Městec a SPOKUL HM, p.o. pro rok 2020. Finanční vztah je tvořen v souladu s § 28 a následujícími zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Je stanoven dle schváleného rozpočtu
města Heřmanův Městec pro rok 2020. Ve finančním vztahu pro výše uvedené příspěvkové organizace je
zastropována částka na mzdové náklady, počet pracovníků, limit na mzdy, limit na ostatní osobní náklady a výše
odpisů. Horní hranice těchto prostředků je stanovena vzhledem k tomu, že plynou ze zdrojů zřizovatele. (SPOKUL HM,
p.o.) V případě Domova pro seniory je z finančního vztahu zřejmá výše účelové dotace od KÚ, počet pracovníků, který
stanovuje zřizovatel a na který se váže horní hranice veškerých mzdových nákladů. Ředitel příspěvkové organizace
SPOKUL HM p.o. předložil rozbor mzdových nákladů a stanovil jejich předpokládanou výši.
Usnesení č.: R/2020/049
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
stanovení finančního vztahu Domovu pro seniory Heřmanův Městec na rok 2020
II. s c h v a l u j e
stanovení finančního vztahu pro SPOKUL HM, p.o. na rok 2020
III. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, panu Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 24.02.2020
IV. 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: 24.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. Dům dětí a mládeže - Dotační řízení na podporu a rozvoj dopravních hřišť
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost o schválení podání žádosti v dotačním řízení: Podpora výstavby a rozvoje dětských
dopravních hřišť v Pardubickém kraji. Výše dotace je maximálně 400 000 Kč. Paní ředitelka zajistila tři nabídky na
renovaci stávajícího hřiště, a to od společností M-SILNICE a.s., HOLD s.r.o. a SKANSKA. Nejnižší nabídku ve výši 396
780 Kč včetně DPH byla od M-SILNICE a.s.. Výše uvedený dotační program je podmíněn 30% účastí zřizovatele, paní
ředitelka navrhuje uhradit ze zdrojů příspěvkové organizace (rezervní a investiční fond). Dle sdělení paní ředitelky
žádost podává DDM, prostřednictvím zřizovatele, lhůta podání žádosti o dotaci je do 28.2.2020.
Usnesení č.: R/2020/050
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podání žádosti
v dotačním řízení: Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, Mgr. Kateřině Vackové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 19.02.2020
III. u k l á d á
podat žádost
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 28.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena Železných hor
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání dvě žádosti Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení konání
svodů zvířat formou výcvikových soustředění kynologů, která budou probíhat v termínu od 1.3.2020 do 31.12.2020, a
Cena Železných hor, která se uskuteční v sobotu 2.5.2020. Místem konání obou akcí je Kynologické cvičiště v
Heřmanově Městci.
Usnesení č.: R/2020/051
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti Českého kynologického svazu Heřmanův Městec
II. u d ě l u j e
Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s konáním svodu zvířat v rámci konání soutěže "Cena
Železných hor 2020" dne 2.5. 2020 v době od 7.00 do 17.00 hod. v areálu kynologického cvičiště
III. u d ě l u j e
Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s výcvikovým soustředěním kynologů na Kynologickém
cvičišti v Heřmanově Městci ve dnech 1.3.2020 - 31.12.2020
IV. u k l á d á
informovat zástupce Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení svodu zvířat.
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 25.02.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

21. H-Cup - turnaj v malé kopané
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost p. Petra Jandy o užívání veřejného prostranství (hřiště a jeho okolí) a WC v Bažantnici
pro účely pořádání "14.ročníku H-CUPu - turnaje v malé kopané" dne 11.7.2020 v čase od 9:00 do 24:00 hod. Rozsah
využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC jsou shodné jako v minulých letech, tj. 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. K dispozici bude 8 pořadatelů.
Usnesení č.: R/2020/052
Rada města Heřmanův Městec

I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 14. ročníku H-CUPu - turnaje v malé kopané dne
11.7.2020 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. u d ě l u j e
výjimku z doby stanovené OZV č.5/2016 čl.2/2, a stanovuje ukončení akce na H-CUP dne 11.7.2018 ve 24.00 hod, s
tím že platí OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 11.7.2020
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 13.03.2020
IV. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.07.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
22. Pivní festival
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost p. Jandové o užívání veřejného prostranství a WC v Bažantnici pro účely pořádání
7.ročníku akce "Pivní festival" dne 6.6.2020 v čase od 12:00 do 24:00 hod. Rozsah využití a podmínky zapůjčení
prostoru a WC je shodný jako v minulých letech. Festivalu se zúčastní 4 pivovary a 4 kapely. 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/2020/053
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 7.ročníku Pivního festivalu dne 6.6.2020 v době od
12:00 - 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. u d ě l u j e
v souladu s OZV č.5/2016, čl.2/2, výjimku z doby stanovené touto vyhláškou. Tato výjimka spočívá v prodloužení
doby konání kulturní akce „Pivní festival" do 24:00 hodin.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 6.6.2020
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 13.03.2020
IV. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 26.06.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

23. Taktické cvičení - Nouzové přežití 2020
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila informaci hejtmana Pardubického kraje, který nařídil na den 19.5.2020 taktické cvičení pod
názvem "Nouzové přežití 2020". Ředitel HZS podal žádost o bezplatné zapůjčení prostor v jižní části Bažantnice a
veřejných WC, včetně žádosti o likvidaci separovaného odpadu pro tuto akci.
Usnesení č.: R/2020/054
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost HZS Pardubického kraje o bezplatné zapůjčení prostor v jižní části Bažantnice a veřejných WC pro účely
taktického cvičení
II. s c h v a l u j e
bezplatné zapůjčení prostor v jižní části Bažantnice a veřejných WC pro účely taktického cvičení

III. s o u h l a s í
s likvidací separovaného odpadu v režii města
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

24. Žádost o odstranění lavičky
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta jako předkladatel tento bod stáhl z programu jednání. Radě města bude předloženo až po vydání
stanoviska Osadním výborem pro Konopáč.

25. Doplnění redakce TV Leknín
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval o činnosti redakce TV Leknín, která bude personálně posílena, ale finanční dotace se
nemění.
Usnesení č.: R/2020/055
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rozšíření redakce TV Leknín dle přiloženého návrhu o Jana Holuba a Kateřinu Neumanovou.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

26. Pronájem části pozemku p.č. 135/3
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Vladislava Tomišky o pronájem části pozemku parcelní číslo 135/3 v
k.ú. Chotěnice s výměrou (80 m2). Dle cenové mapy je částka pronájmu 3,- Kč/m2, tj. 240,- Kč/rok.
Usnesení č.: R/2020/056
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Vladislava Tomišky o pronájem části pozemku parcelní číslo 135/3 v k.ú. o velikosti 10 x 8 m za
účelem umístění včelína.
II. u k l á d á
zajisti vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 135/3 v k.ú. Chotěnice a informování žadatele
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
25. Závěr
Pan starosta informoval členy rady o situaci po rezignaci předsedy Komise pro dopravu a rozvoj města. Oslovil
zbývající členy komise, všichni konstatovali, že chtějí dál pracovat nad dopravními a rozvojovými tématy, ale nikdo
nechce převzít funkci předsedy komise, proto navrhl zřídit poradní orgán architekta města, jehož členy by byly
členové původní komise. Poté jednání rady města v 17.30 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

