Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 8. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 27. 5. 2019 ve 13:30hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Jan Bareš, Ondřej Dostál, Zdeněk Ryčl, Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr.
Marek Výborný

Omluveni:
Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:
Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, informoval že p. Výborný se omluvil s tím, že se dostaví v průběhu jednání. Pan starosta
dále konstatoval, že zápis z jednání dne 13.5.2019 byl zveřejněn obvyklým způsobem na úředních deskách a webu města a
nebyly k němu podány žádné připomínky. Navrhl program pro nadcházející jednání, který byl jednohlasně odsouhlasen.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Přechod nájmu části pozemku p.č. 2101/8

3.

Přechod nájmu na pozemek p.č. st. 1353

4.

Odkup pozemku - České dráhy a.s.

5.

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3

6.

Žádost o vyjádření ve věci možností navýšení prostorových kapacit - Základní škola Heřmanův Městec

7.

Zpráva o výsledcích kontroly České školní inspekce v Základní škole Heřmanův Městec

8.

Zpráva o výsledcích kontroly KHS Pardubického kraje - Základní škola Heřmanův Městec

9.

Pravidla pro umisťování reklamních zařízení na majetku města Heřmanův Městec

10.

Obecně závazná vyhláška města - O omezení hlučných činností

11.

Veřejnoprávní smlouva s obcí Rozhovice - MP

12.

Návrh na uzavření dodatku č. 55 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění odpovědnosti a majetku ve
vlastnictví města - rozšíření smlouvy o pojištění tréninkového hřiště s umělým povrchem (areál fotbalového
hřiště)

13.

Dny pro rodinu 2019 - Chotěnický jarmark tvoření - Chotěňáček

14.

Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a soukromých
lesů v ČR

15.

Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2019 (revokace usnesení č. R/2019/177 ze dne 13.5.2019)

16.

Restaurování náhrobků v areálu kostela Zvěstování Panny Marie - smlouva o dílo

17.

Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2018
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Bod

Věc

18.

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 2/2019

19.

Zasedání zastupitelstva města 2/2019

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 13.5. do 27.5.2019. Všechna usnesení byla
splněna v termínu.
Usnesení č. R/2019/184
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 13.5. do 27.5.2019.

2.

Přechod nájmu části pozemku p.č. 2101/8
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Kotrby o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo
2101/8 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se pozemek, na kterém je část koryta náhonu mlýna. O pronájem části
tohoto pozemku požádala paní Hana Němcová.
Usnesení č. R/2019/185
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 2101/8 v k.ú Heřmanův Městec s paní Hanou
Krbcovou, **** **** **, ******** ******

II.

doporučuje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 2101/8 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Hanou
Němcovou, **** **** **, *** ** ******** ******

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

zajistit vyvěšení záměru o pronájmu části pozemku 2101/8
Termín: 27.05.2019

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

3.

Přechod nájmu na pozemek p.č. st. 1353
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Hany Beranové o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní
číslo st. 1353 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek pod garáží, ukončení nájemní smlouvy je z důvodu
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prodeje garáže na výše uvedeném pozemku. Zároveň podala paní Iveta Kašparová žádost o pronájem tohoto
pozemku, protože odkoupila tuto garáž.
Usnesení č. R/2019/186
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy s paní Hanou Beranovou, ******* ***, ******** ****** *** ** na pozemek
parcelní číslo st. 1353 v k.ú. Heřmanův Městec dle žádosti

II.

bere na vědomí
žádost o pronájem pozemku parcelní číslo st. 1353 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Ivety Kašparové, * ******
***, ******** ****** *** **

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

zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1353
Termín: 07.06.2019

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

4.

Odkup pozemku - České dráhy a.s.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání koncept kupní smlouvy na pozemek parcelní číslo 2247/19 v k.ú. Heřmanův
Městec. Jedná se o veřejné prostranství (komunikace) v Tylově ulici a v rámci připravované stavby dopravního
terminálu jsou navrženy stavební úpravy tohoto pozemku. Předpokládaný termín projednávání prodeje pozemku
představenstvem a dozorčí radou Českých drah, a.s. je v září 2019. Dále předložil ke schválení Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcných břemen služebností inženýrských sítí ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní
cesty, které jsou umístěny na kupovaném pozemku již dnes.
Usnesení č. R/2019/187
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odkup pozemku parcelní číslo 2247/19 v k.ú. Heřmanův Městec od společnosti České dráhy, a.s. Nábřeží L.
Svobody 1222, Praha 110 15 za cenu 187.000,- Kč

II.

schvaluje
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen služebností inženýrských sítí ve prospěch
společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110
00

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

zajistit předložení kupní smlouvy na pozemek p.č. 2247/19 k projednání zastupitelstvu
Termín: 17.06.2019

1.2.

zajistit podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen služebností inženýrských
sítí ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Termín: souběžně s podpisem kupní smlouvy na p.č. 2247/19

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání žádost pana Ing. Jeřábka na odkoupení části pozemku p.č. 2185/3 v k.ú.
Heřmanův Městec. V původní žádosti je uvedena výměra 53 m2. Vzhledem k tomu, že v požadované části se nachází
kabel el. vedení pro studnu, byla v následných jednáních s panem Jeřábkem odkupovaná část upravena tak, aby
kabel nezasahoval do odkupované části. Výměra nově navrhnuté části pozemku je cca 15 m 2. Pan místostarosta
doporučil tímto kompromisem vyřídit spornou záležitost, souhlas poskytnul i městský architekt. Navrhované řešení
nepoškodí zájmy města, pro kupujícího bude znamenat zarovnání hranice jeho parcely a možnost vysázení nových
kvalitních porostů.
Usnesení č. R/2019/188
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odprodej části pozemku p.č. 2185/3 v k.ú. Heřmanův Městec panu Ing. Stanislavu Jeřábkovi, ******** ***,
******** ****** *** ** za cenu 273,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na odprodej části pozemku p.č. 2185/3 a předložit k projednání
zastupitelstvu
Termín: 17.06.2019

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

6.

Žádost o vyjádření ve věci možností navýšení prostorových kapacit - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky základní školy paní Mgr. Jany Šindelářové o vyjádření ve věci možností
navýšení prostorových kapacit školy. Žádost navazuje na jednání ohledně přestavby budovy čp. 4, která probíhala v
loňském roce. Rovněž se odvolává na programové prohlášení současného koaličního uskupení a na kontrolu České
školní inspekce. O vyjádření rady k celé situaci paní ředitelka požádala, aby mohla v případě dotazů informovat
zaměstnance i zákonné zástupce žáků.
Usnesení č. R/2019/189
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost ředitelky základní školy paní Mgr. Jany Šindelářové o vyjádření ve věci možností navýšení prostorových
kapacit Základní školy Heřmanův Městec

II.

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

dát na vědomí paní Mgr. Janě Šindelářové, ředitelce Základní školy Heřmanův Městec usnesení
rady města
Termín: 3.6.2019

2. ředitelce ZŠ Heřmanův Městec
2.1.

specifikovat požadavek na navýšení prostorových kapacit (třídy, místnosti pro družinu, jiné
prostory)
Termín: 30.6.2019
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3. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
3.1.

prověřit možnosti navýšení prostorových kapacit Základní školy Heřmanův Městec
Termín: 30.9.2019

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

7.

Zpráva o výsledcích kontroly České školní inspekce v Základní škole Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil zprávu o výsledcích kontroly České školní inspekce v ZŠ. Kontrola proběhla ve dnech 21.
až 27.3.2019 a zjišťovala a hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Z kontroly vyplynulo, že škola má
velmi dobrou úroveň a nebyla shledána žádná porušení právních předpisů.
Usnesení č. R/2019/190
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o výsledcích kontroly České školní inspekce v Základní škole Heřmanův Městec, ze které vyplynulo, že
škola má velmi dobrou úroveň a ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení žádného právního
předpisu

8.

Zpráva o výsledcích kontroly KHS Pardubického kraje - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil zprávu o výsledcích kontroly KHS Pardubického kraje v ZŠ, která proběhla dne 9.4.2019.
Předmětem kontroly bylo plnění povinností podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, v návaznosti na vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. Kontrolovány byly veškeré prostory školy,
školní družiny a školní jídelny. Při kontrole byly zjištěny drobné závady např. poškozená podlahová krytina, stará
výmalba nebo nedostatečně vybavená úklidová komora. Zpráva byla projednána s p. místostarostou, nedostatky se
budou řešit průběžně, dle finančních možností zřizovatele.
Usnesení č. R/2019/191
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o výsledcích kontroly KHS Pardubického kraje v Základní škole Heřmanův Městec s vizí, že nedostatky v
bodě jedna a sedm budou řešeny průběžně dle finančních možností zřizovatele

9.

Pravidla pro umisťování reklamních zařízení na majetku města Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh Pravidel pro umisťování reklamních zařízení na majetku města Heřmanův Městec.
Vznik pravidel si vynutily konflikty vznikající s prodejci, kteří umístí své reklamní zařízení kdekoliv, např. u hlavní
silnice, kde toto zařízení brání v rozhledu v křižovatkách či upoutává pozornost řidičů blízko přechodu pro chodce.
Jiní prodejci umisťují reklamní plakáty na zábradlí ve vlastnictví města bez povolení a ruší tím historický ráz města.
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Usnesení č. R/2019/192
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
pravidla pro umisťování reklamních zařízení na majetku města Heřmanův Městec

II.

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

vyvěsit Pravidla pro umisťování reklamních zařízení na majetku města Heřmanův Městec na
webových stránkách města
Termín: 3.6.2019

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

10. Obecně závazná vyhláška města - O omezení hlučných činností
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností. Návrh byl vedení města
předložen zastupitelem p. Fr. Dvořákem a po konzultacích s pracovnicí Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
MV, oddělení dozoru v Pardubicích, byl upraven panem místostarostou. Diskuze členů rady města proběhla nad
filozofií vyhlášky i nad její vymahatelností. Hlasováno bylo PRO: Výborný, Sedláčková, Plavec, PROTI: Dostál, Ryčl,
Bareš, ZDRŽEL: Kozel. Navrhované usnesení nebylo přijato, nebyl předložen protinávrh, a proto bylo hlasováno
pouze o ukládací formuli, a ta byla jednomyslně schválena. Návrh vyhlášky bude postoupen na jednání zastupitelstva
města bez doporučení rady města.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p. Výborný
Usnesení č. R/2019/193
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města návrh obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností
Termín: 7.6.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11. Veřejnoprávní smlouva s obcí Rozhovice - MP
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností
při výkonu činností obecní policie na území obce Rozhovice. Pan starosta popsal jednání se zástupci okolních obcí o
možnosti spolupráce, první, kdo požádal o uzavření smlouvy byla obec Rozhovice. Členové rady diskutovali nad
personálními možnostmi, pan starosta odpověděl, že při stavu 5 strážníků je naplnění smlouvy bez problémů. Pan
místostarosta navrhl konkrétní plnění smlouvy, tj, přítomnost policie v obci smlouvy max. 3 hod/týden a počet
měření rychlosti max. 2 měření/měsíc.
Usnesení č. R/2019/194
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
schválení veřejnoprávní smlouvy dle § 3a zákona č. 531/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s obcí
Rozhovice

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu k projednání návrh veřejnoprávní smlouvy dle § 3a zákona č. 531/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, s obcí Rozhovice
Termín: 7.6.2019

Přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Návrh na uzavření dodatku č. 55 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění odpovědnosti a majetku ve
vlastnictví města - rozšíření smlouvy o pojištění tréninkového hřiště s umělým povrchem (areál fotbalového
hřiště)
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh dodatku č. 55 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 na rozšíření pojištění nově
zbudovaného tréninkového hřiště s umělým povrchem na pozemku parc. č. 301/1. Obava je především z pádu
stromů, popř. větví, vandalismu apod. Pojistná částka za hřiště činí 907 Kč od podpisu dodatku pojistné smlouvy do
konce roku 2019. Od 1.1.2020 pak celková pojistná částka za majetek ve vlastnictví města a odpovědnost zůstává ve
stejné výši jako pro rok 2019 (358 900 Kč.)
Usnesení č. R/2019/195
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 55 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění odpovědnosti a majetku ve vlastnictví
města

II.

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

zajistit uzavření dodatku č. 55 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 o pojištění odpovědnosti a
majetku ve vlastnictví města
Termín: 7.6.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Dny pro rodinu 2019 - Chotěnický jarmark tvoření - Chotěňáček
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost Spolku Chotěňáček o finanční podporu akce Chotěnický jarmark tvoření, zařazeného do
programu Dny pro rodinu 2019. Akce proběhne na návsi v Chotěnicích dne 8.6.2019 od 14:00. hod. Diskuze se týkala
přípravy programu, finančního zajištění a především, kdo bude garantovat a zodpovídat za celou akci Dny pro rodinu,
včetně jejího vyúčtování v příštím roce.
Usnesení č. R/2019/196
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
příspěvek Spolku Chotěňáček ve výši Kč 3.000,- z finančních prostředků rezerva rady města na akci Chotěnický
jarmark tvoření v termínu 8.6.2019 coby začlenění do podporovaných akcí Dnů pro rodinu 2019

II.

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

zajistit uzavření smlouvy na podporu této akce
Termín: 31.05.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14. Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v
ČR
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Účelem této smlouvy je zabezpečení prodeje dříví za
výhodnějších cenových a platebních podmínek jeho zapojením do systému společného obchodu se dřívím, který
vytváří a jehož funkčnost zabezpečuje SVOL.
Usnesení č. R/2019/197
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Termín: 28.06.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

15. Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2019 (revokace usnesení č. R/2019/177 ze dne 13.5.2019)
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta vysvětlil důvod revokace usnesení č. R/2019/177 ze dne 13.5.2019, které se týkalo příspěvku města v
rámci programu regenerace. Minimální 10% podíl města má být počítaný z celkových nákladů, ne z výše podpory od
ministerstva, jak bylo stanoveno v původním usnesení. Tento minimální podíl města se tak z původních 56.500,- Kč
zvyšuje na 86.000,- Kč.
Usnesení č. R/2019/198
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

revokuje
usnesení č. R/2019/177 ze dne 13.5.2019 s tím, že doporučuje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace
MPZ na rok 2019 Římskokatolické farnosti - děkanství Heřmanův Městec v celkové výši 367.000 Kč, z toho
281.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury ČR a 86.000 Kč z rozpočtu Města Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

projednat poskytnutí příspěvku v Zastupitelstvu města
Termín: 17.6.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

16. Restaurování náhrobků v areálu kostela Zvěstování Panny Marie - smlouva o dílo
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo s Bc. Zdeňkem Šmahelem na restaurování 4 ks náhrobků v areálu
kostela Zvěstování Panny Marie. Jedná se o restaurátora, který v loňském roce vyhotovil restaurátorské záměry,
které byly podkladem pro rozhodnutí MěÚ Chrudim k restaurování. Realizace měla být provedena na základě
objednávky v souladu s vnitřní směrnicí města k veřejným zakázkám. Vzhledem k tomu, že restaurování bude
zařazeno do žádosti o dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny, byla připravena místo objednávky
smlouva o dílo, která bude doložena k žádosti o dotaci.
Usnesení č. R/2019/199
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s Bc. Zdeňkem Šmahelem na restaurování náhrobků v areálu kostela Zvěstování Panny
Marie

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo s Bc. Zdeňkem Šmahelem na restaurování náhrobků v areálu kostela
Zvěstování Panny Marie
Termín: 30.6.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2018
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila k projednání a doporučení ke schválení zastupitelstvem města návrh Závěrečného účtu
Města Heřmanův Městec za rok 2018 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Členové rady dostali k dispozici návrh včetně výkazu zisku a ztráty, rozvahy, sestavy FIN i zprávy auditorky
o přezkoumání hospodaření města. Kopie byla poskytnuta dne 2.5.2019 i členům finančního výboru.
Usnesení č. R/2019/200
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předložený návrh Závěrečného účtu města Heřmanův Městec za rok 2018

II.

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

zveřejnit návrh Závěrečného účtu za rok 2018 na úřední desce a internetových stánkách města a
předložit zastupitelstvu ke schválení
Termín: 31.5.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

18. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 2/2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření. Obsahoval v příjmové části rozpočtu potvrzené a přijaté dotace,
navýšení příjmů v neinvestičních transferech od obcí (hlavně příspěvek na žáky 1 200 tis. Kč) a s tím související
položky ve výdajové části rozpočtu a navýšení prostředků na opravy chodníků, a místních komunikací (povrch ul.
Šimonkova). Bilance tohoto opatření činí + 707 tis. Kč. Celková bilance rozpočtu po přijetí tohoto opatření činí 18.737 tis. Kč.
Usnesení č. R/2019/201
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2019 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města návrh RO č. 2/2019 (ZM/02/2019) ke schválení
Termín: 6.6.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

19. Zasedání zastupitelstva města 2/2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání návrh programu zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 17.6.2019
od 17.00 hod. v jednacím sále městského úřadu.
Usnesení č. R/2019/202
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Návrh programu jednání Zastupitelstva města dne 17.6.2019:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města (vč. volby nového člena RM)
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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 města - O omezení hlučných činností
11) Veřejnoprávní smlouva s obcí Rozhovice - MP
12) Program regenerace MPZ
13) Hospodaření města 2018 - závěrečný účet
14) Hospodaření města 2019 - stav k 31.3.2019
15) Rozpočtové opatření ZM/2019/02
16) Diskuse
17) Závěr

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

V rámci diskuze pan starosta informoval o přípravě stavby okružní křižovatky v Novém Dvoře. Pan Dostál předložil studii
na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice v HM, po konzultacích s památkáři. Zahájení rekonstrukce závisí na přiznání
dotace. Pan Ryčl pochválil návrh stezky kolem Podolky a pan starosta doplnil, že až proběhne rekonstrukce hřebčína bude
pokračováno v budování stezky. Informoval o návrhu architekta města, který doporučil vypsání mezinárodní
architektonické soutěže na úpravu obou náměstí a požádal o pozvání městského architekta na jednání rady města. Pan
starosta informoval o vývoji přípravy stavby autobusového terminálu. Pan místostarosta informoval o spolupráci s
architektem na téma nevyužitého prostranství v západní části náměstí Míru (proti spořitelně), včetně úvahy tento prostor
pronajmout od soukromého majitele a vybudovat parčík, i když prioritou je tento prostor odkoupit a zastavět. Pan
místostarosta dále informoval o přípravě městských slavností včetně žádostí o dotace na tuto akci. Po ukončení diskuze
pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání v 15.20 hod. ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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