Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 15. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 23.10.2020 v 15:00 hod.
v jednacím sále, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Zdenka Sedláčková

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. Sportovní komise

Josef Kozel (ST)

4. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení - Rekonstrukce
komunikace v lokalitě Za Pektinou

Josef Kozel (ST)

5. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Restaurování pilířů brány do dvora u domu č. p. 33

Josef Kozel (ST)

6. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Nový chodník v ulici Podél Dráhy

Josef Kozel (ST)

7. Dodatek ke smlouvě č.Z_S24_12_8120063620 - přeložka ČEZ Distribuce, a.s. (přechod
pro chodce na náměstí Míru)

Josef Kozel (ST)

8. WiFi4EU

Josef Kozel (ST)

9. Nákup pozemků v lokalitě Travní cesta

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

10. Svěření objektu hotelu Bílý beránek SPOKULu HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. Přidělení městského bytu č. 3, Pod Pankrácí čp. 448

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Ukončení nájemních vztahů v Domě s pečovatelskou službou

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Pronájem prostor v TIC Rodičovskému centru Radovánek, z.s.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení platnosti vyhlášky města

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Smlouva o příspěvku obce - Marek Havlík

Josef Kozel (ST)

16. Smlouva o poskytnutí finančního daru - PK

Ing. Ivana Jankovská (KT)

17. Žádost o finanční příspěvek - Další cesta z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

18. Žádost o finanční příspěvek - Oblastní charita Pardubice

Ing. Ivana Jankovská (KT)

19. Zrušení slavnosti rozsvěcení vánočního stromu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Kronika města 2019

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval o zápisu z jednání dne 5.10.2020, který byl zveřejněn na
úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Omluvil nepřítomnou Ing. Zdenku Sedláčkovou a
předložil ke schválení návrh programu jednání, který byl následně schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila přehled plnění usnesení rady města s termínem splnění od 7.9.2020 do 5.10.2020. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.

Usnesení č.: R/2020/281
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od 5.10.2020 do 23.10.2020.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Sportovní komise
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta spolu s předsedou komise předložili zápis č. 3/2020 z jednání Komise sportovní. Kromě jiného komise
projednala návrh na zařazení NEfestivalu mezi významné akce města v roce 2021. Na návrh pana starosty bylo
schváleno usnesení se zařazením NEfestivalu mezi významné akce.
Usnesení č.: R/2020/282
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č.3/2020 z jednání Sportovní komise města dne 10.9.2020
II. s o u h l a s í
se zařazením NEfestivalu sportů mezi významné akce města s přímou podporou městského rozpočtu v roce 2021
III. u k l á d á
správci rozpočtu zařadit položku NEfestival sportů 2021 mezi významné akce města v návrhu rozpočtu na rok 2021
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 23.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení - Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za
Pektinou
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o projektové dokumentaci stavby přeložky části podzemního vedení nízkého napětí v lokalitě
za Pektinou. Předložil radě města ke schválení smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky distribučního zařízení. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 208.000 Kč bez
DPH. Pro vydání stavebního povolení pro rekonstrukci komunikace je nutné stavebnímu úřadu MěÚ Chrudim doložit
souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ke stavbě v ochranném pásmu energetických zařízení. Vydání tohoto souhlasu je
podmíněno uzavřením smlouvy o realizaci přeložky, která by se uzavírala po zpracování projektové dokumentace a
zajištění povolení stavby přeložky na základě předkládané smlouvy o smlouvě budoucí.
Usnesení č.: R/2020/283
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení v
lokalitě Za Pektinou
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení v lokalitě Za Pektinou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Restaurování pilířů brány do dvora u domu č. p. 33
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o restaurování kamenných pilířů a zbroje u brány do dvora vedle domu č. p. 33 (Medov), kdy
v průběhu prací byly zjištěné nesoudržné části levého pilíře, potřeba obnovy štukované bosáže a havarijní stav
pevnosti hmoty kamene zbrojí. Na základě dodatečných průzkumů byl restaurátorem navržen další postup, který byl
konzultován se zástupcem Národního památkového ústavu v Pardubicích. Následně předložil ke schválení dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je provedení dodatečných prací.
Usnesení č.: R/2020/284
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem BcA. Jaroslavem Vrbatou na restaurování kamenných pilířů a
zbroje u brány do dvora u domu č.p. 33
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem BcA. Jaroslavem Vrbatou na restaurování kamenných
pilířů a zbroje u brány do dvora u domu č.p. 33
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Nový chodník v ulici Podél Dráhy
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s p. Radkem Římkem na výstavbu nového chodníku
v ulici Podél Dráhy. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci stavby a s tím související
změna ceny díla. Zároveň je předmětem dodatku i změna termínu realizace z důvodu koordinace s předcházející
realizací přeložky plynovodu, na jejíž dokončení bylo zahájení stavby chodníku vázáno (zahájení stavby chodníku
nebylo možné před dokončením přeložky). Pan Ryčl se pozastavil nad hodnotou méněprací za cenu 24.000, ve kterých
není zohledněna cena betonu a předpokládá vyšší hodnotu méněprací. Se zněním smlouvy souhlasil.
Usnesení č.: R/2020/285
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Radkem Římkem na realizaci stavby Nový chodník v ulici Podél
Dráhy
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Radkem Římkem na realizaci stavby Nový chodník v ulici
Podél Dráhy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Dodatek ke smlouvě č.Z_S24_12_8120063620 - přeložka ČEZ Distribuce, a.s. (přechod pro chodce na náměstí Míru)
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení dodatek ke smlouvě č. Z_S24_12_8120063620 o realizaci přeložky zařízení
distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem dodatku je změna konečného termínu realizace na
15.12.2021. Důvodem přeložky jsou připravované stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti přechodu pro chodce
přes silnici I/17 na náměstí Míru (proti budově České spořitelny, a.s.), protože realizaci přeložky je vhodné
zkoordinovat s přeložkami dalších inženýrských sítí a se stavebními úpravami chodníku. Protože však ještě není
dokončena projektová dokumentace a předpokládaný termín realizace stavby byl posunutý na rok 2021, byla
společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádána o posunutí termínu realizace přeložky.
Usnesení č.: R/2020/286
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě č. Z_S24_12_8120063620 o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku ke smlouvě č. Z_S24_12_8120063620 o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

WiFi4EU
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že se blíží lhůta, do kdy by měla být zprovozněna služba WiFi4EU, na jejíž vybudování získalo
Město Heřmanův Městec v prosinci roku 2018 příslib získat částku 15000 EUR v rámci projektu WiFi4EU. Následně
došlo k několika setkáním se zástupci společností Tlapnet s.r.o. a OMEGA Plus s.r.o., které jako významní
poskytovatelé připojení k internetu ve městě mají jako jediné dostatečnou síťovou infrastrukturu, která je nezbytná
pro projekt podobné velikosti. Přidělení grantu bylo podmíněno zpřístupněním veřejné WiFi minimálně na 10 místech
veřejného života, proto byly vytipovány lokality - vnitřní prostory i veřejná prostranství, která dle grantové dohody
splňují požadavky. Pan starosta sdělil, že po technické stránce je možné na těchto místech síť přístupových bodů za
cenu do 15000 EUR zbudovat, náklady na následný provoz tak, aby síť splňovala podmínky přidělení grantu
(garantované připojení minimálně 30/30 Mbps a provoz serveru po dobu 3 let), byly odhadovány na minimálně cca 20
000 Kč bez DPH měsíčně. Dalším rizikovým faktorem je podmínka, že přístupové body musí být reálně aktivně občany
využívány, což u některých míst (navíc s přihlédnutím ke stále dostupnějším datovým tarifům a tím pádem menší
poptávce po WiFi) nemusí být vůbec jisté, a proto doporučil ukončení přípravných činností a odstoupení od grantové
dohody.
Usnesení č.: R/2020/287
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení přípravných činností a odstoupení od grantové dohody WiFi4EU z důvodu vysoké nákladovosti provozu
v následných letech po zbudování veřejné WiFi sítě
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Nákup pozemků v lokalitě Travní cesta
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta sdělil, že po značném úsilí se podařilo najít dědice po Štěpánce Traubové, která byla evidována jako
vlastník pozemků v území Travní cesty. Po dodatečném projednání dědictví se stali vlastníky, pan Tomáš Nettl a Jan
Nettl a nabídli městu pozemky k prodeji za kupní cenu 400 Kč za m2, což odpovídá průměrné ceně, za kterou byly
pozemky v této lokalitě již v minulosti vykupovány. Pozemky město chce použít pro přístup do lokality a k výstavbě
rodinných domů. Jedná se o pozemky parc. č.1609/32 o výměře 1776 m2, 1664/1 o výměře 803m2 a 1665/4 o
výměře 736m2. Pozemek p.č. 1665/4, který je za železniční tratí, je užíván vlastníkem přilehlé nemovitosti a lze jej
nájemci odprodat. Celková cena za pozemky by činila 1.326 000 Kč.
Usnesení č.: R/2020/288
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit zakoupení pozemků parc.č.1609/32,1664/1,1665/4 vše k.ú. Heřmanův Městec za
cenu 1.326 000 Kč
II. u k l á d á
předložit na jednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 14.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Svěření objektu hotelu Bílý beránek SPOKULu HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že s účinností od 2.11.2020 město přebírá na základě kupní smlouvy objekt hotelu Bílý
Beránek. Navrhl svěřit tento objekt na základě smlouvy o výpůjčce do správy příspěvkové organizace SPOKUL HM,
p.o.. Připomněl, že v objektu je umístěno kino, které SPOKUL HM, p.o. již spravuje a v kině je zaměstnán provozní,
který je v objektu denně přítomen a je proto předpoklad, že objekt bude řádně spravován. Tento návrh byl projednán
s ředitelem SPOKUL HM, p.o. a s vedoucím odboru Správy majetku a oba s tímto postupem vyslovují souhlas. Smlouvu
o výpůjčce musí schválit zastupitelstvo města jako dodatek ke zřizovací listině SPOKUL HM, p.o.. Pan Ryčl se dotázal,
kdo uzavře nájemní smlouvu, projednáno bylo, že bude použit stejný režim jako v případě sokolovny. Pan starosta
navrhl prohlídku budovy, aby si členové rady města udělali obrázek o možnostech jejího využití. V návaznosti na
nouzový stav a krizové scénáře informoval, že pokoje v budově by mohly být využity pro umístění osob, které v rámci
karantény nemají ubytování. Pan místostarosta doplnil, že město eviduje nabídku pana Ivo Kvítka na využití
apartmánů Marina.
Usnesení č.: R/2020/289
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města doplnit zřizovací listinu SPOKUL HM p.o. - přílohu č.2 dodatkem č.2, kterým bude smlouvou o
výpůjčce SPOKULu HM, p.o. svěřen s účinností od 01.01.2021 nemovitý majetek, a to stavební parcela č.196/1 k.ú.
Heřmanův Městec včetně objektu č.p.177 Heřmanův Městec (hotel Bílý beránek), a to za stejných podmínek jako
ostatní nemovitosti ve správě SPOKULu HM
II. u k l á d á
předložit návrh doplnění zřizovací listiny zastupitelstvu města
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 14.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Přidělení městského bytu č. 3, Pod Pankrácí čp. 448
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že rada města na svém zasedání dne 5.10.2020 schválila přidělení městského bytu č. 3
na adrese Pod Pankrácí čp. 448 paní Janě Voženílkové. Vzhledem k tomu, že Jana Voženílková dne 9.10.2020
odstoupila od uzavření nájemní smlouvy, je byt přidělován nově. Sociální odbor shledal p. Kamilu Pleskotovou jako
nejvhodnější žadatelku a doporučuje Radě města Heřmanův Městec schválit přidělení tohoto bytu.
Usnesení č.: R/2020/290
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení městského bytu č. 3 o velikosti 2+1 na adrese Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec od 1.11.2020 do
30.9.2021 za cenu 70,- Kč/m2 Kamile Pleskotové
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec s Kamilou Pleskotovou.
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Ukončení nájemních vztahů v Domě s pečovatelskou službou
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil dvě žádosti o ukončení nájemního vztahu v domě s pečovatelskou službou ke dni
31.10.2020. Sociální odbor doporučuje schválit ukončení nájemních vztahů dohodou.
Usnesení č.: R/2020/291
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.10.2020:
1. s Janou Hrušovou na bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 3 v DPS čp. 950, Masarykovo náměstí,
Heřmanův Městec
2. s Miroslavem Starým na bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 1 v DPS čp. 950, Masarykovo
náměstí, Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Pronájem prostor v TIC Rodičovskému centru Radovánek, z.s.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost Rodičovského centra Radovánek o pronájem prostor v multifukčním centru. Žádost
byla konzultována s vedoucím odboru Správy majetku. Předmětem žádosti jsou dvě místnosti dříve sloužící pro
pěvecký spolek Vlastislav a divadelní spolek Heřman a část vestibulu, která by byla oddělena příčkou. WC by však
zůstalo zachováno pro potřeby invalidů. Navrhl žádosti vyhovět od 1.5. 2021. Nájemní vztah v MŠ by se ukončil k
28.02.2021, kdy by měla začít rekonstrukce prostor. Dobu dvou měsíců by bylo možno překlenout buď změnou
termínů podle průběhu stavebních prací v multifunkčním centru a v MŠ Jonášova nebo přechodným nájmem v
místnosti v multifukčním centru, která je volná. Pan Ryčl připomněl potřebu projednání tohoto postupu se zástupci
Radovánku.

Usnesení č.: R/2020/292
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemního vztahu s Rodičovským centrem Radovánek v MŠ Jonášova ke dni 28.2.2021 a záměr na
pronájem prostor v multifunkčním centru Rodičovskému centru Radovánek z.s. Heřmanův Městec od 01.05.2021
II. u k l á d á
zveřejnit záměr pronájmu prostor v multifunkčním centru
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení platnosti vyhlášky města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval o to, že dne 5.10.2020 bylo městu doručeno rozhodnutí Ministerstva vnitra České
republiky, které pozastavilo platnost obecně závazné vyhlášky města č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na některých veřejně přístupných místech, ve slovech "městem nebo". Zůstává tedy v platnosti formulace, že
zákaz konzumace alkoholu "se nevztahuje na akce pořádané se souhlasem města". Z právního hlediska znění vyhlášky
po pozastavení účinnosti není pro město žádný problém. Ministerstvo setrvává na své právní argumentaci, kterou se
město opakovaně snaží vyvracet. Navrhl, aby město setrvalo na svém stanovisku potvrzeném i zastupitelstvem města,
že vyhláška není v rozporu se zákonem. Další postup bude ten, že na základě podaného rozkladu posoudí ještě věc
ministr vnitra a pokud se názor ministerstva nezmění, postoupí věc k rozhodnutí Ústavnímu soudu.
Usnesení č.: R/2020/293
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky ze dne 02.10.2020
II. n e s o u h l a s í
se stanoviskem Ministerstva vnitra České republiky, že vyhláška města č.5/2019 je v rozporu se zákonem
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Smlouva o příspěvku obce - Marek Havlík
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o situaci p. Markéty Pilné ve věci žádostí o schválení Smlouvy o příspěvku Obce na
poskytování sociální služby v denním stacionáři Jitřenka se sídlem v Chrudimi, pro svého syna Marka Havlíka. Rada
stejnou žádost dne 29.6.2020 schválila, následně však nedošlo k podpisu smlouvy z důvodu, že krajský úřad
neodsouhlasil střídavý pobyt ve stacionáři a na respitním lůžku v ústavu. Nyní zvažuje využít sociální služby stacionáře
v rozsahu dvou dnů v týdnu, v ostatních dnech bude syn Marek v domácím prostředí. Platby spojené se stravováním a
péčí si hradí klient sám z příspěvku na péči. Jedná-li se o klienta, který nemá trvalé bydliště v Chrudimi, je pro jeho
umístění nutná Smlouva o příspěvku s obcí, kde má klient trvalé bydliště. Příspěvek obce na zařazení uživatele do
stacionáře je ve výši 150,- Kč za každý den návštěvy klienta v Jitřence.
Usnesení č.: R/2020/294
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o příspěvku Obce na poskytování sociální služby v denním stacionáři Jitřenka
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o příspěvku Obce
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Smlouva o poskytnutí finančního daru - PK
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh Smlouvy o poskytnutí finančního daru od Pardubického kraje na nákup věcného
vybavení jednotky SDH k provádění povodňových zabezpečovacích a záchranných prací a likvidaci následků povodní
ve výši 100.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/295
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru od PK na nákup věcného vybavení jednotky SDH k provádění
povodňových zabezpečovacích a záchranných prací a likvidaci následků povodní ve výši 100.000,- Kč.
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a odeslání druhé straně
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 30.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Žádost o finanční příspěvek - Další cesta z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost Centra Další cesta z.s. Choltice o finanční příspěvek na činnost doplněnou o
informaci, že služeb centra v současné době nevyužívá žádný občan z Heřmanova Městce. Navrhla proto z kapitoly
Rezerva rady města poskytnout příspěvek spíše symbolický ve výši 1.000,-. V rozpočtu na rok 2020 je na tuto kapitolu
schváleno 50.000,- Kč a ke dni jednání bylo vyčerpáno 29.000,- Kč, respektive 32.000,- Kč. Připomněla, že na
programu jednání je i žádost Oblastní charity Pardubice s návrhem příspěvku ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/296
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o příspěvek na činnost centra Další cesta z.s. Choltice
II. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost centra Další cesta z.s., U školy 332, Choltice IČO 05670039, ve výši 1.000,- Kč
III. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a úhradu schváleného příspěvku
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 13.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Žádost o finanční příspěvek - Oblastní charita Pardubice
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost Oblastní charity Pardubice o poskytnutí příspěvku na její činnost. E-mailem byl

doplněn počet klientů, v průběhu roku 2020 byla poskytována péče dvěma občanům Heřmanova Městce. Vzhledem k
tomu, navrhla z kapitoly Rezerva rady města poskytnout příspěvek ve výši 3.000,-Kč. V rozpočtu na rok 2020 je na tuto
kapitolu schváleno 50.000,- Kč a do dnešního dne bylo vyčerpáno 29.000,- Kč, respektive 30.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/297
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o příspěvek na činnost Oblastní charity Pardubice
II. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost Oblastní charity Pardubice se sídlem V Ráji 732, Pardubice, IČO 46492160, 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: 13.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
19. Zrušení slavnosti rozsvěcení vánočního stromu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta navrhl z důvodu současné epidemiologické situace zrušit slavnost při rozsvícení vánočního stromu
plánovanou na 29.11.2020. Strom by přesto mohl být instalován a rozsvícen, ale bez doprovodného programu a
stánků. Pan Ryčl nabídl strom ze svého pozemku.
Usnesení č.: R/2020/298
Rada města Heřmanův Městec
I. r u š í
slavnost při rozsvícení vánočního stromu dne 29.11.2020
II. u k l á d á
místostarostovi města informovat pracovnice TIC, odbor Správy majetku a veřejnost
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.10.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
20. Kronika města 2019
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice s odvoláním na platná Pravidla tvorby kroniky města Heřmanův Městec, podle kterých musí znění
kroniky schválit rada města, předložila návrh znění kroniky města za rok 2019, které zpracovala kronikářka města p.
Mgr. Eva Bočková.
Usnesení č.: R/2020/299
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
obsah zápisu kroniky města Heřmanův Městec za rok 2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. Závěr
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Před ukončením jednání pan starosta navrhl téma k diskusi ve věci prominutí nájmů za pronajaté městské prostory z
důvodu vyhlášení nouzového stavu, dále informoval o otevírání obálek na provoz kotelen a stručně popsal obsah
nabídek. Členům rady města přislíbil zaslání konkrétních nabídek pro potřebu prostudování a přípravy dalšího
postupu. Dále informoval o organizačních změnách řízení města v důsledku jeho zvolení členem rady Pardubického
kraje. Na základě koaličních dohod navrhl svolání mimořádného jednání zastupitelstva na 23.11.2020, které by
projednalo navrhovanou organizační změnu. Funkce starosty města se přemění na neuvolněnou, zůstává funkce první
místostarosta a vznikne funkce neuvolněného místostarosty, který by převzal část agendy starosty.
Pan místostarosta informoval o stavu budovy obytného domu čp. 18, proběhla diskuse a perspektivách jeho využití.
Dále pan místostarosta připomněl odvolanou návštěvu ZUŠ a navrhl náhradní termín 9.11.2020 ve 14.00 hod.
Pan Ryčl vznesl dotaz na stav přípravy budování autobusového terminálu, pan starosta odpověděl, že v nejbližších
dnech proběhnou jednání se společností PRODIN a.s. a členové rady budou informováni na příštím jednání dne
9.11.2020.
Po projednání všech bodů programu jednání pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání v 16.45 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

