Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 19. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 2. 10. 2018 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:

Petr Kotora, MBA

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zápis z jednání dne 25.9.2018 byl bez připomínek a byl zveřejněn obvyklým
způsobem. Pan místostarosta navrhl doplnění programu o bod 6) Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání.
Navržený program včetně doplnění byl schválen všemi přítomnými.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Urbanisticko-architektonická studie pěší promenády Podolského potoka

3.

Smlouva o dílo na ozvučení a podium pro akci Rozsvěcení vánočního stromu

4.

Dohoda o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany

5.

Návrh na standardizaci geografického názvosloví - v.n. V Bažantnici

6.

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání 5/2018

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 25.9.2018 do 2.10.2018. Všechna usnesení byla
splněna v termínu.
Usnesení č. R/2018/289
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 25.9.2018 do 2.10.2018
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2.

Urbanisticko-architektonická studie pěší promenády Podolského potoka
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na uzavření Smlouvy na urbanisticko-architektonickou studii pěší promenády
Podolského potoka včetně jeho vazeb na město - studie zpřístupnění a využití potoka pro obyvatele mezi ulicemi 5.
Května a U Bažantnice.
Usnesení č. R/2018/290
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Smlouvu o dílo na vyhotovení urbanisticko-architektonické studie pěší promenády Podolského potoka se
společností MÓD architekti s.r.o., IČ:07175418

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení urbanisticko-architektonické studie pěší promenády
Podolského potoka se společností MÓD architekti s.r.o., IČ:07175418
Termín: 10.10.2018

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

3.

Smlouva o dílo na ozvučení a podium pro akci Rozsvěcení vánočního stromu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh Smlouvy o dílo na ozvučení a podium pro akci Rozsvěcení vánočního stromu s
Michalem Horkelem. Dne 2.12.2018 proběhne vánoční jarmark a v jeho závěru slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu.
Usnesení č. R/2018/291
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Smlouvu o dílo na ozvučení a podium pro akci Rozsvěcení vánočního stromu s Michalem Horkelem, IČO
88022153.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podepsání Smlouvy o dílo na ozvučení a podium pro akci Rozsvěcení vánočního stromu s
Michalem Horkelem, IČO 88022153.
Termín: 10.10.2018

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

4.

Dohoda o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Dohody o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany s Vodárenskou společností
Chrudim, a.s.
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Dohoda stanovuje vodní zdroje a zařízení (hydranty), které mohou být využity pro účely požární ochrany a které
bude VS Chrudim pravidelně kontrolovat a zajišťovat jejich údržbu. Nyní jsou nadefinovány hydranty ve městě, ve
druhé etapě budou nadefinovány v místních částech města.
Usnesení č. R/2018/292
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
znění Dohody o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany s Vodárenskou společností Chrudim, a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření Dohody o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany s Vodárenskou
společností Chrudim, a.s.
Termín: 31.10.2018

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

5.

Návrh na standardizaci geografického názvosloví - v.n. V Bažantnici
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Lesů ČR na standardizaci názvu vodní plochy s IDVT 14001561 v katastru Heřmanova
Městce, pro kterou Lesy ČR navrhují název "V BAŽANTNICI". Záležitost byla konzultována s panem Fr. Pleskotem z
hlediska historického. Historicky nádrž žádný název nikdy neměla a vzhledem k blízkosti mrdického tvrziště a s
ohledem na to, že název Bažantnice je obvykle spojován s heřmanoměsteckou Bažantnicí, doporučil vyjádřit
nesouhlas s názvem "V BAŽANTNICI" a navrhl pojmenování "U TVRZE".
Usnesení č. R/2018/293
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nesouhlasí
s návrhem Lesů České Republiky, s.p. na sjednocení názvu vodní nádrže IDVT 14001561 na "V BAŽANTNICI"

II.

navrhuje
pojmenovat vodní nádrž IDVT 14001561 "U TVRZE"

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

zajistit informování žadatele o usnesení
Termín: 31.10.2018

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

6.

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání 5/2018
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání 5/2018. Jednání se zúčastnily ředitelky
ZŠ a Speciální ZŠ, představily své vize a plány. Komise byla informována o rekonstrukci čp.4 a podkroví v
multifunkčním centru, dále pak o problematice dětských skupin.
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Usnesení č. R/2018/294
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání 5/2018

Pan starosta předložil vyjádření společnosti BYTEP HM s.r.o. k doporučení rady města o prodloužení nájemní smlouvy na
městské kotelny. Odběratelé mají městu předložit svá stanoviska do 31.10.2018 a dalším řešením se bude zabývat rada
města vzešlá z komunálních voleb. Dále přednesl informaci ze školení o činnosti samosprávy v období od voleb do
ustavujícího zastupitelstva, odpověděl na dotazy ohledně okružní křižovatky v Novém Dvoře a zahájení rekonstrukce v
lokalitě Haldy. Následně ve 13.30 hod. ukončil jednání.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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