Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 13. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 26. 6. 2018 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, Otakar Volejník, Petr Kotora, MBA, Jan Řehák, Jiří Pošík

Omluveni:

František Dvořák, MBA, Tereza Machová, PharmDr

Zapsal:

Lucie Kratochvílová, vedoucí sekretariátu

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, omluvil z jednání z pracovních důvodů p. Františka Dvořáka, MBA a PharmDr. Terezu
Machovou a ze zdravotních důvodů paní tajemnici Ing. Ivanu Jankovskou. Konstatoval, že k zápisu z 12. jednání rady
města dne 12.6.2018 byla vznesena připomínka p. Jana Řeháka ohledně anonymizace údajů v souvislosti s účinností
GDPR. Na základě této připomínky byl pověřenec města požádán o stanovisko. V jeho duchu pak bude zápis č.12/2018
upraven tak, aby vyhovoval GDPR i smyslu přijatých usnesení. Následně navrhl schválit program nadcházejícího jednání.
Pan místostarosta podal návrh na doplnění programu o bod 19.Ticketmaster. Následně byl navržený program i s
doplněným bodem jednomyslně schválen.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Komise životního prostředí

3.

Komise cestovního ruchu

4.

Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing

5.

Veřejnoprávní smlouva - SO Heřmanoměstecko - provoz TIC 2018

6.

Elektropřípojka pro studnu v Hálkově ulici - smlouva s CENTROPOL ENERGY, a.s. o poskytování služeb dodávky elektřiny

7.

Stavební úpravy domu č.p. 586 - výběr dodavatele

8.

Projektová dokumentace rekonstrukce č.p. 4 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

9.

Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova - výběr dodavatele

10.

Provozování kotelen v sídlištích V Lukách a U Bažantnice

11.

Odměny ředitelů PO

12.

Čerpání fondu odměn a rezervního fondu - MŠ Jonášova

13.

Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

14.

Schválení odpisového plánu - DDM Heřmanův Městec

15.

Kapacita MŠ

16.

Vyřazení majetku
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Bod

Věc

17.

Plán rozvoje sportu města

18.

Plán práce RM na 2.pololetí 2018

19.

Smlouva Ticketmaster

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil kontrolu usnesení s termínem splnění v termínu od 12.06.2018 do 26.06.2018. Všechna
usnesení byla splněna.
Usnesení č. R/2018/204
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem plnění od 12.06.2018 do 26.06.2018

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Komise životního prostředí
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání zápis z jednání Komise životního prostředí č.1/2018 ze dne 7.6.2018. Stanoviska a
doporučení komise byly ještě před jednáním rady dány na vědomí vedoucímu Odboru správy majetku p. Jožákovi a
zároveň mu byl uložen úkol připravit do návrhu rozpočtu pro rok 2019 položku týkající se rozborů vod městských
studní. Rozbory by měly být provedeny po dokončení odborných revizí a pasportyzace studní v průběhu roku 2019.
Usnesení č. R/2018/205
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zápis z jednání Komise životního prostředí č.1/2018

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

navrhnout do rozpočtu města 2019 položku pro finanční krytí rozborů vod městských studní po
dokončení jejich pasportizace
Termín: 30.09.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Komise cestovního ruchu
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
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Pan místostarosta předložil radě města k projednání zápisy z jednání Komise cestovního ruchu č.1-3/2018 a na
základě rozhodnutí Rady města č. 8/2018 ze dne 10.4.2018 (usnesení č. R/2018/126) také návrh koncepce rozvoje
cestovního ruchu v Heřmanově Městci vypracovaný pracovnicemi TIC. Pan Kotora se pozastavil nad projednáváním
třech zápisů najednou, uvítal by průběžné zařazení zápisů do jednání rady po zasedání komise. Pan místostarosta v
usnesení nenavrhl žádné úkoly, rada vzala zápisy na vědomí.
Usnesení č. R/2018/206
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
1.

Zápisy z jednání Komice cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy.

2.

požadavek na přemístění informační cedule z prostor hřebčína na Masarykovo náměstí

3.

návrh koncepce cestovního ruchu v Heřmanově Městci

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Martiny Kumperové zastupující neorganizovanou skupinu chovatelů
psů zabývající se kynologickým sportem COURSING. Připomněl, že rada města v minulosti již 3x schválila užití
pozemku na tuto aktivitu a dosavadní spolupráce probíhá dle domluvených pravidel a bez závažnějších problémů.
Nová žádost je specifikována na 2.pololetí roku 2018, tj. pro období 1.7.-30.12.2018. Radní bez připomínek žádost
následně jednomyslně schválili.
Usnesení č. R/2018/207
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
bezúplatné užití části pozemku p.č. 1024/1 v parku Bažantnice pro pravidelné setkávání vyznavačů
kynologického sportu Coursing na období 1.7.-30.12.2018.

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

se zástupci žadatele sepsat definici pravidel provozu kynologického sportu Coursing v části
pozemku p.č. 1024/1 parku Bažantnice obsahující zejména zodpovědnou osobu pořadatele těchto
setkání, ohraničení cvičícího prostoru a přesný harmonogram termínů akcí
Termín: 30.06.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Veřejnoprávní smlouva - SO Heřmanoměstecko - provoz TIC 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil, na základě jednání zástupců Svazku obcí Heřmanoměstecko dne 21.6.2018 ve Svinčanech, ke
schválení veřejnoprávní smlouvu na dotaci provozu Turistického informačního centra v Heřmanově Městci, jehož
provozovatelem je naše město. Příspěvek svazku na provoz TIC činí stejně jako v roce loňském 50.000 Kč. Dotace
mikroregionu je určena na částečné krytí mzdových nákladů pracovnic TIC, které jsou částí náplně práce k dispozici
obcím pro propagaci DSO Heřmanoměstecko. Forma vyúčtování je totožná jako v letech předchozích.
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Usnesení č. R/2018/208
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu svazku obcí Heřmanoměstecko TIC Heřmanův Městec - provoz 2018

II.

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

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy mezi městem Heřmanův Městec a DSO Heřmanoměstecko
Termín: 30.6.2017

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Elektropřípojka pro studnu v Hálkově ulici - smlouva s CENTROPOL ENERGY, a.s. o poskytování služeb - dodávky
elektřiny
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Z důvodu zřízení elektropřípojky pro studnu v Hálkově ulici předložil pan starosta radě města ke schválení smlouvy o
poskytování služeb dodávky elektřiny se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., která je dodavatelem elektřiny do
všech odběrných míst Města Heřmanův Městec. Radní bez připomínek smlouvu schválili.
Usnesení č. R/2018/209
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování služeb dodávky elektřiny pro studnu v Hálkově ulici se společností CENTROPOL
ENERGY, a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o poskytování služeb dodávky elektřiny pro studnu v Hálkově ulici se
společností CENTROPOL ENERGY, a.s.
Termín: po ukončení realizace elektropřípojky

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Stavební úpravy domu č.p. 586 - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil radě města protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Stavební úpravy domu
č.p. 586", která vyhodnotila nabídku společnosti SL HOLDING CZ s.r.o. jako nejvýhodnější.
Cena nejvýhodnější nabídky však výrazně přesahuje částku vyčleněnou v rozpočtu města na letošní rok. Radní
probrali varianty možného řešení vzniklé situace a po rozpravě schválili vzhledem k dokončování prací v měsíci
prosinci uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem s tím, že v roce 2018 bude fakturováno do výše maximálně
850.000 Kč včetně DPH a zbývající fakturace nad tuto částku bude vystavena se splatností po 15.1.2019. Doplatek tak
bude hrazen z rozpočtu města na rok 2019.
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Usnesení č. R/2018/210
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Stavební úpravy domu č.p. 586"

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na veřejnou zakázku "Stavební úpravy domu č.p.
586"

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

zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na veřejnou zakázku "Stavební
úpravy domu č.p. 586"
Termín: 31.8.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

8.

Projektová dokumentace rekonstrukce č.p. 4 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil radě města k projednání návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku "Projektová
dokumentace rekonstrukce č. p. 4" uzavřené s Ing. arch. Josefem Macasem. Předmětem dodatku bylo navýšení ceny
o 300 tis. Kč bez DPH a prodloužení termínů z důvodu navýšení rozsahu prací o části dokumentace, které nebyly
řešené v původní studii, nebo nutnost jejich řešení vyplynula z provedených průzkumů a posudků při zpracování
projektové dokumentace. Jednalo se o bezbariérové propojení obou budov ve všech podlažích včetně spojovacího
tunelu v podzemním podlaží, dále dle provedeného stavebně technického a rentgenologického průzkumu a
statického posouzení železobetonových stropů výztuže karbonovými vlákny a také dle provedeného stavebně
statického průzkumu krovu bylo zjištěno, že dimenze krovu nevyhovuje ČSN a vazné trámy v příčkách podkroví nad
podlahou znemožňují navrhnout učebny. Projekt tak bude řešit odstranění stávající střechy s krovem a novou
ocelovou rámovou konstrukci, která vynese nový dřevěný krov.
Radní detailně prodiskutovali předložený materiál a vyslovili shodu nad uzavřením dodatku rovněž s ohledem na
fakt, že budoucí realizace úprav je pro největší školské zařízení na území města stěžejní a nezbytná.
Usnesení č. R/2018/211
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku "Projektová dokumentace rekonstrukce č. p. 4" s Ing. arch.
Josefem Macasem

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku "Projektová dokumentace rekonstrukce
č. p. 4" s Ing. arch. Josefem Macasem
Termín: 31.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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9.

Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil radě města protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Rekonstrukce
spojovacího krčku v MŠ Jiráskova", která vyhodnotila nabídku společnosti D - Technic, s.r.o. jako nejvýhodnější.
Vzhledem k tomu, že vítězná nabídka výrazně přesahuje částku schválenou v rozpočtu města na rok 2018, byla
diskutována varianta úpravy financování akce tak, že v letošním roce by došlo k financování akce do částky 1.100.000
Kč včetně DPH a zbytek by byl doplacen v roce 2019 z rozpočtu města na rok 2019. Po dlouhé diskusi a s ohledem na
fakt, že realizace díla je vzhledem ke školskému zařízení možná jen v prázdninovém období, dílo by tak bylo
dokončeno v měsíci srpnu a dofinancováno až v lednu roku následujícího, a že částka, která by přecházela do
rozpočtu města v roce 2019 je vysoká - rozhodli radní o zrušení veřejné zakázky a její začlenění do návrhu rozpočtu
roku 2019 pro realizaci v měsících 7-8/2019.
Usnesení č. R/2018/212
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova"

II.

rozhoduje
o zrušení veřejné zakázky "Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova" z důvodu výše ceny, která
přesahuje rozpočtovanou částku

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

informovat účastníky veřejné zakázky "Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova" a zařadit
tuto akci do návrhu rozpočtu pro rok 2019
Termín: 31.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Provozování kotelen v sídlištích V Lukách a U Bažantnice
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil radě města nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. na rozšíření kotelen SK5 - U Bažantnice a SK6 V Lukách o nové biomasové kotle, pronájem kotelen včetně stávající technologie, jejich provozování a dodávku
tepelné energie koncovým zákazníkům.
Osvětlil, že na základě již radou projednané a schválené koncepce a studie provozu městských kotelen by město
mohlo kotelny včetně stávající technologie pronajmout společnosti ČEZ ESCO, a.s., která by sama investovala do
rozšíření o biomasové kotle a následně po dobu 12 let kotelny provozovala a dodávala teplo odběratelům. Po
uplynutí uvedené lhůty by technologii odprodala městu za 1 Kč. Jelikož investorem by byla společnost ČEZ ESCO, a.s.,
nejedná se v tomto případě o veřejnou zakázku podle zákona o veřejných zakázkách a pronájem by měl být řešen v
souladu se zákonem o obcích. Princip celé spolupráce je postaven na nepřekročitelnosti stanovené ceny za dodávku
tepla po celou dobu spolupráce, k jejíž maximální hranici by se smluvně společnost ČEZ ESCO, a.s. zavázala. Aby tato
spolupráce mohla být uskutečněna je nezbytný jednotný postoj všech odběratelů tepla z městských kotelen. Pan
starosta osvětlil možnost vyvolat společné jednání jak se společností, tak se všemi odběrateli cca v měsíci srpnu,
které by již nastínilo možné smluvní dokumenty spolupráce.
Usnesení č. R/2018/213
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
nabídku společnosti ČEZ ESCO, a.s. na rozšíření a provozování kotelen SK5 - U Bažantnice a SK6 - v Lukách

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

jednat se společností ČEZ ESCO, a.s. o podrobnostech nabídky a vyvolat jednání s odběrateli tepla z
kotelen
Termín: 31.10.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11. Odměny ředitelů PO
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil radě města návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za splnění mimořádných
pracovních úkolů v souladu s § 134 zákoníku práce k 30. 6.2018. Osvětlil a zdůvodnil detailně plnění úkolů
jednotlivých ředitelů. Zodpověděl rovněž dotazy radních k jednotlivým příspěvkovým organizacím.
Usnesení č. R/2018/214
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
mimořádné odměny ředitelům PO za splnění mimořádných pracovních úkolů v souladu s § 134 zákoníku práce.

II.

ukládá
1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi
1.1.

Informovat ředitele PO.
Termín: 27.6.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Čerpání fondu odměn a rezervního fondu - MŠ Jonášova
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil radě města k projednání žádost ředitelky MŠ Jonášova o čerpání odměn pro
zaměstnance za kvalitní plnění pracovních úkolů a za aktivitu nad rámec pracovní činnosti. Čerpaná částka z fondu
odměn je 48.000 Kč a z rezervního fondu na zákonem stanovené platby 17.482 Kč. Konstatoval, že stavy fondů
organizace jsou pro toto čerpání v dostatečné výši.
Pan místostarosta zároveň zopakoval principy schvalování čerpání všech fondů příspěvkových organizací města.
Usnesení č. R/2018/215
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
čerpání fondu odměn a rezervního fondu na zákonem stanovené poplatky. Odměny budou vyplaceny
zaměstnancům za kvalitní plnění prac. úkolů a aktivity nad rámec pracovních povinností
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II.

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

dát na vědomí ředitelce MŠ Jonášova paní Haně Vaňkové
Termín: 29.6.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil radě města návrh darovací smlouvy o přijetí věcného daru Domovem pro seniory
Heřmanův Městec. Darem je polohovací masážní křeslo "Fauteuil releveur bleu G4". Radní přijetí daru bez
připomínek schválili.
Usnesení č. R/2018/216
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přijetí věcného daru Domovem pro seniory v podobě polohovacího masážního křesla "Fauteuil releveur bleu
G4" od Petra Slavíčka, Jezbořice 85.

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: 29.6.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14. Schválení odpisového plánu - DDM Heřmanův Městec
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil radě města žádost ředitelky DDM paní Mgr. Kateřiny Vackové o schválení odpisového
plánu na rok 2018 pro měsíce duben - prosinec. Odpisový plán je upraven vzhledem k nově pořízené interaktivní
tabuli. Radní žádost bez připomínek schválili.
Usnesení č. R/2018/217
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odpisový plán na období duben až prosinec roku 2018

II.

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

dát na vědomí ředitelce DDM, Mgr. Kateřině Vackové
Termín: 30.6.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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15. Kapacita MŠ
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil radě města detailní informace o průběhu přijímacího řízení a jeho výsledcích, tedy
umístění dětí do MŠ Jiráskova a Jonášova pro školní rok 2018-2019. Seznámil radní s dopisem rodičů, kterých se
přijímací řízení dotklo negativně u dětí jenž nedosáhly věku tří let a dovrší jej až v průběhu školního roku 2018-2019.
V proběhlé diskusi informoval o způsobu komunikace směrem k veřejnosti a detailní odpovědi na zaslaný dopis
rodičů. Zároveň také připomněl, že výsledná statistika ještě v těchto dnech není konečná, neboť ředitelé MŠ z jiných
obcí teprve postupně informují naše město o přijímacích řízeních a zařazení dětí s trvalým pobytem v Heřmanově
Městci do jejich MŠ.
Usnesení č. R/2018/218
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
1.

dopis s dotazy rodičů, týkajících se nárůstu počtu žadatelů na umístění dětí do mateřský škol

2.

informaci o kapacitě mateřských škol a informaci o zvýšeném počtu žadatelů na umístění dětí mladších
tří let, na školní rok 2018/2019, kde není ze zákona přijetí povinné

3.

návrh na zřízení dětské skupiny pro děti mladší tří let, pro které je určen jiný režim než je tomu v MŠ

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

16. Vyřazení majetku
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil radě města soupis majetku navrženého k vyřazení a schválení jeho fyzické likvidace včetně
vyřazení z evidence. Osvětlil, že se jednalo o stará nefunkční zařízení, u nichž se oprava nevyplatí a byla již v
minulosti nahrazena jinými.
Usnesení č. R/2018/219
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku města dle předloženého soupisu

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit fyzickou likvidaci majetku
Termín: 31.8.2018

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

zajistit vyřazení majetku z evidence
Termín: po provedení fyzické likvidace majetku

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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17. Plán rozvoje sportu města
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil radě města v návaznosti na zákon č. 230/2016 Sb., kterým se změnil zákon č.115/2001 Sb. o
podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů textaci tzv. Plánu rozvoje sportu. Seznámil radní s osnovou technického
dokumentu, která je vypracována dle metodiky MŠMT a definuje stav a majetkové poměry sportovišť a klubu v
současné době ve městě, včetně možných forem budoucího financování, údržby a rozvoje. S ohledem na komunální
volby bude tento dokument předložen v září na zastupitelstvu města s výzvou pro nové zastupitelstvo a novou radu
města, která vzejde z podzimních voleb, aby se zabývali zejména rozvojovou částí dokumentu do let budoucích.
Usnesení č. R/2018/220
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Plán rozvoje sportu Města Heřmanův Městec

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

18. Plán práce RM na 2.pololetí 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil časový harmonogram jednání rady města pro druhé pololetí roku 2018 (do komunálních voleb
2018), který byl bez připomínek schválen. Zůstává zachován den jednání úterý a čas zahájení 13.00 hod.
Usnesení č. R/2018/221
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
harmonogram jednání Rady města na 2.pololetí roku 2018 (do termínu komunálních voleb 2018):
31.7.2018, 28.8.2018, 4.9.2018, 25.9.2018, 2.10.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

19. Smlouva Ticketmaster
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení Smlouvu o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster. Osvětlil
situaci, kdy Ticketmaster je nastupující společností Ticketpro, která pro třetí osoby, které pořádají přímo nebo
nepřímo, výhradně nebo ve spolupráci různé kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce, zajišťuje jejich jménem
a na jejich účet výrobu, distribuci a prodej vstupenek na akce, a to prostřednictvím své prodejní sítě, která sestává
zejména z prodejního systému provozovaného prostřednictvím webových stránek Ticketmasteru a ze sítě
kamenných prodejních míst. V našem případě je využívána prostřednictvím TIC. Na dotaz radních připomněl, že
pracovnice TIC s obsahem smlouvy souhlasí.
Usnesení č. R/2018/222
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Smlouvu o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster se spol. Ticketmaster Česká republika, a.s.
Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

II.

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

zajistit uzavření smlouvy
Termín: 4.7.2018

Přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Závěrem jednání pan starosta poděkoval za činnost rady v prvním pololetí roku 2018, popřál klidné léto a jednání ve 14:30
ukončil.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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