Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 10. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 8. 6. 2016 v 17:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, Otakar Volejník, Jiří Pošík, Tereza Machová, PharmDr., Jan Řehák, Petr Kotora, MBA

Omluveni:

František Dvořák, MBA

Zapsal:

Bc. Denisa Sližová, vedoucí sekretariátu

Přizváni:

Bc. Denisa Sližová, vedoucí sekretariátu

Text zahájení:
Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil 10. jednání rady města. Na úvod omluvil pana Dvořáka, MBA, který se
nemohl z pracovních důvodů jednání rady města zúčastnit. Proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné
námitky. Zápis byl řádně vyvěšen na úřední desce fyzické i elektronické. Úkoly vyplývající z jeho usnesení byly předány k
řešení. Pan starosta předložil k odsouhlasení program jednání a zároveň navrhl přidat na program 35. bod, a to „Výběrové
řízení na pozici městského strážníka“. Všichni radní souhlasili a program jednání byl schválen.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Informace o chodu městského úřadu

3.

Komise bytová a sociální

4.

Směna pozemků

5.

Prodej části pozemku p.č. 2185/3

6.

Pozemky Průhon

7.

Nájemní smlouva - kavárna v hale

8.

Žádost o zapůjčení místnosti v MC

9.

Skončení nájmu městského bytu Pod Pankrácí čp. 448/5 - Hana Kubelková

10.

Smlouva o právu použití pozemku pro stavbu chodníku v Chotěnicích

11.

Umístění kanalizační přípojky z parkoviště u č.p. 801 do silnice - smlouva

12.

Žádost o odkup nábytku

13.

Navýšení dotace na projekt Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 801 v Heřmanově Městci

14.

Bartolomějská pouť 2016 - rozmístění atrakcí.

15.

Oprava povrchu části MK Konopáčská v Heřmanově Městci.

16.

Úprava vodovodu v MŠ Jiráskova - výběr dodavatele

17.

Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy sokolovny - SPOKUL HM, p.o.

18.

Realizace nového odběrného místa pro elektrickou energii u budovy sokolovny - SPOKUL HM, p.o.
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Bod

Věc

19.

Realizace opatření pro změnu užívání stavby Multifunkčního centra

20.

Zřízení věcného břemene pí. Šohajková

21.

Rekonstrukce kuchyně Domova pro seniory v Heřmanově Městci - výběr dodavatele

22.

Restaurování sochy sv. Vavřince - výběr dodavatele

23.

Vitrína - židovské památky

24.

Ukončení servisních smluv na zabezpečovací zařízení v židovské škole, synagoze a dvojdomku

25.

Změna názvu školy

26.

Udělení souhlasu

27.

SPOKUL HM, p.o. - navýšení neinvestičního příspěvku

28.

Věcný dar - domov pro seniory

29.

Výběrové řízení - správce sítě/IT specialista

30.

Výběrové řízení - odbor F a VH

31.

Architekt

32.

Výsledek těžebních prací 1.Q 2016 - plán 2016

33.

Rozpočtové opatření města

34.

Zasedání zastupitelstva města 2/2016

35.

Výběrové řízení na pozici městského strážníka

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Bc. Denisa Sližová, vedoucí sekretariátu
Všechny úkoly, které měly být splněny v termínu od 25.5. do 8.6.2016 byly splněny s výjimkou usnesení číslo
R/2016/200 ze dne 11.5.2016, a to provést likvidaci nepotřebného majetku. Toto usnesení nebylo splněno z důvodu
časové náročnosti, již se na něm pracuje. Pan starosta navrhl prodloužit termín splnění do 30.6.2016. Všichni
souhlasili. Pan starosta dále zmínil usnesení číslo R/2016/130, a to předložit zprávu o výsledku těžebních prací a 1. Q
2016 a plán těžebních prací do konce roku 2016. Termín splnění u tohoto usnesení byl oddálen na žádost pana
starosty z důvodu časové náročnosti do 31.5.2016. Usnesení je již splněno a je na programu jednání rady.
Usnesení č. R/2016/227
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předkládanou kontrolu usnesení a její plnění

II.

schvaluje
změnu termínu plnění usnesení č. R/2016/200 na 30.6.2016

Přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Informace o chodu městského úřadu
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl informaci o chodu městského úřadu v době nepřítomnosti paní tajemnice Ing. Ivany
Jankovské. Od 7.6.2016 do odvolání je pověřena jejím zastupováním paní Dagmar Nevečeřalová, která ji zastupuje ve
věcech personálních a přenesené státní správy. Informace o zabezpečení chodu městského úřadu byla vzata na
vědomí.
Usnesení č. R/2016/228
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci o chodu úřadu

3.

Komise bytová a sociální
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta stručně seznámil se zápisem z jednání Komise bytové a sociální ze dne 17.5.2016. Zároveň pozval
členy rady města na prohlídku příspěvkové organizace města - Domova pro seniory, která se bude konat v úterý 21.
června od 17:00 hodin. Kladl důraz na to, aby se radní této prohlídky zúčastnili. Rada města vzala zápis z Komise
bytové a sociální na vědomí.
Usnesení č. R/2016/229
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise bytové a sociální ze dne 17.5.2016.

4.

Směna pozemků
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl žádost pana Nešetřila o směnu pozemků, konkrétně o směnu části městského pozemku p.č.
1173/145 za část pozemku pana Nešetřila p.č. 1173/167. Jednalo by se cca o výměru 1000 m 2. Pan místostarosta
poznamenal, že pozemek p.č. 1173/145 je určen pro individuální bydlení v rodinných domech. Radní se jednomyslně
shodli na tom, že není vhodné tento pozemek směnit za pozemek pana Nešetřila. Pan Pošík dále poznamenal, že by
bylo vhodné, aby tyto žádosti, týkající se pozemků, byly nejprve projednávány v Komisi koncepce a rozvoje města.
Pan starosta v této záležitosti přislíbil, že s tímto požadavkem seznámí příslušného pracovníka městského úřadu.
Usnesení č. R/2016/230
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
směnu části pozemku parcelní číslo 1173/145 v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku parcelní číslo 1173/167
v k.ú. Heřmanův Městec s panem Vlastimilem Nešetřilem

II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního a vedlejšího hospodářství
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1.1.

zajistit informování žadatele a předložit v zastupitelstvu
Termín: 17.6.2016

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

5.

Prodej části pozemku p.č. 2185/3
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta představil žádost Ing. Jeřábka o odprodej části pozemku p.č. 2185/3 o výměře 93 m 2 v k.ú. Heřmanův
Městec. Pan Jeřábek již jednou o odprodej tohoto pozemku žádal. Na pozemku města se nachází studna, pokud by
byla tato část pozemku odprodána, byl by ke studni stížen přístup. Pan starosta dodal, že se ztotožňuje s vyjádřením
Odboru investic a údržby majetku města pozemek neodprodat.
Usnesení č. R/2016/231
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodat část pozemku parcelní číslo 2185/3 o výměře 93 m2 v k. ú. Heřmanův Městec panu Ing. Stanislavovi
Jeřábkovi

II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního a vedlejšího hospodářství
1.1.

zajistit informování žadatele a předložit v zastupitelstvu
Termín: 10.6.2016

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

6.

Pozemky Průhon
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl informaci k nabídce prodeji pozemků v lokalitě Průhon. Záměr města odprodat dva stavební
pozemky v lokalitě Průhon byl vyvěšen v termínu od 28.4.2016 do 28.5.2016. V této lhůtě žádný zájemce o pozemek
nabídku nepodal. Je otázkou, jak bude tato situace řešena dál. Pan starosta navrhl zveřejnit nabídku na webových
stránkách města. Pan Kotora, MBA poté zveřejnit nabídku o odprodeji pozemků v měsíčníku Leknín, aby se dostala
do širšího povědomí občanů města. Pan Pošík se dotázal, na kdy připravit další výběrové řízení na prodej těchto
pozemků. Termín zatím není stanoven. Pan starosta bude informovat příslušného pracovníka městského úřadu o
výše zmiňovaném (napsat článek do Leknínu a vyvěsit nabídku o odprodeji pozemků na web města). Rada města
vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na prodej pozemků v lokalitě Průhon.
Usnesení č. R/2016/232
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na prodej pozemků v lokalitě Průhon
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7.

Nájemní smlouva - kavárna v hale
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. o schválení pronájmu
nebytových prostor kavárny, která je ve sportovní hale. Radní se pozastavili nad tím, že v nájemní smlouvě chybí
situační plánek pronajatých prostor a požádali o jeho doplnění. Pan Kotora se dotázal, zda nájemní smlouva byla
projednána s právníkem. Pan místostarosta odpověděl, že ředitel SPOKULu HM, p.o. o službách právníka ví, tudíž je
může využít. Pan Kotora poznamenal, že by bylo vhodné uvádět do návrhu usnesení, že smlouva byla konzultována s
právníkem města.
Usnesení č. R/2016/233
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor - občerstvení a kavárna v budově sportovní haly mezi
pronajímatelem SPOKUL HM p.o. a nájemcem Lenkou Luňáčkovou na dobu určitou a to od 1.7.2016 do
31.12.2018.

II.

ukládá
1. Dalimilu Nevečeřalovi, řediteli SPOKUL HM, p.o.
1.1.

doplnit nájemní smlouvu o situační plánek pronajatých prostor a uzavřít nájemní smlouvu
Termín: 24.6.2016

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

8.

Žádost o zapůjčení místnosti v MC
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta představil žádost Českého svazu žen Heřmanův Městec na bezplatné zapůjčení velkého sálu v
budově multifunkčního centra na charitativní akci - prodej dětského oblečení, kdy jeden kus oblečení je prodán za
symbolickou 1,- Kč, z těchto důvodů je pro schválení bezplatného zapůjčení sálu v multifunkčním centru Českému
svazu žen. Pan starosta nesouhlasil s tím, aby Český svaz žen za pronájem sálu neplatil, protože místní organizace za
pronájem platí, přičemž Český svaz žen není místní organizací. Pan Kotora poznamenal, že je schválen ceník za
pronájem nebytových prostor v multifunkčním centru. Pan Pošík konstatoval, že zapůjčení multifunkčního centra by
poté požadovali i ostatní organizace bezplatně, proto navrhl změnit usnesení, a to schválit bezplatné zapůjčení sálu
Českému svazu žen v prostorách multifunkčního centra pro pořádání charitativní akce pouze jednorázově, a to na 3
dny v říjnu letošního roku, nikoli vždy 2 x ročně v období března a října pokaždé na tři dny, jak bylo uvedeno v
žádosti. Nový návrh usnesení byl přijat a následně bylo hlasováno.
PRO: p. Kotora, MBA, p. Řehák, PharmDr. Machová, p. Volejník, p. Pošík
PROTI: p. Kozel
Usnesení č. R/2016/234
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
bezplatné zapůjčení sálu Českému svazu žen z.s. Heřmanův Městec, v prostorách MC za účelem pořádání
tradiční charitativní akce v říjnu 2016 na tři dny

II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního a vedlejšího hospodářství
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1.1.

informovat žadatele o rozhodnutí RM a podmínkách včetně zajištění předání/převzetí uklizených
prostor
Termín: 30.6.2016

Přijato, pro: 5, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Skončení nájmu městského bytu Pod Pankrácí čp. 448/5 - Hana Kubelková
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan starosta informoval o žádosti paní Kubelkové k ukončení nájmu městského bytu, která byla podána na městský
úřad dne 23.5.2016. Paní Kubelková žádá o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.6.2016. Paní Kubelková si
své povinnosti vůči městu vždy řádně plnila a nebyly s ní žádné problémy, proto pan starosta navrhl její žádost
schválit. Byt po paní Kubelkové projde rekonstrukcí, s kterou se začne hned po jejím vystěhování. Pan Řehák se
dotázal, jak dlouho bude tato rekonstrukce trvat.
Usnesení č. R/2016/235
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
skončení nájmu městského bytu evidenční číslo 5 o velikosti 2+1, II. kategorie v domě čp. 448, Pod Pankrácí v
Heřmanově Městci s paní Hanou Kubelkovou dohodou ke dni 30.06.2016

II.

ukládá
1. Mgr. Janě Kopecké, vedoucí sociálního odboru
1.1.

informovat Hanu Kubelkovou o skončení nájmu
Termín: 20.6.2016

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

10. Smlouva o právu použití pozemku pro stavbu chodníku v Chotěnicích
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o stavbě chodníku v Chotěnicích. Odůvodnil nutnost uzavření „Smlouvy o právu použití
pozemku pro stavbu“ mezi vlastníkem nemovitosti (p.č. 589/1 v k.ú. Chotěnice), na které má být chodník postaven,
Pardubickým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a stavebníkem chodníku městem
Heřmanův Městec. Tato smlouva je vyžadována ke stavebnímu řízení. Pan Pošík se dotázal, zda se jedná o chodník
směrem na Morašice. Pan starosta upřesnil, že chodník bude vybudován od autobusové zastávky na návsi po
pravostrannou odbočku ve směru na Morašice až před rodinný dům č.p. 18.
Usnesení č. R/2016/236
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou smlouvu o právu použití pozemku označeného jako parc. č. 589/1 v k.ú. Chotěnice pro stavbu
chodníku v Chotěnicích mezi Pardubickým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a
městem Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
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1.1.

zajistit uzavření smlouvy o právu použití pozemku pro stavbu chodníku v Chotěnicích pozemcích
Pardubického kraje parc. č. 589/1 v k.ú. Chotěnice.
Termín: 30.6.2016

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

11. Umístění kanalizační přípojky z parkoviště u č.p. 801 do silnice - smlouva
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil smlouvu se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o podmínkách zřízení stavby
kanalizační přípojky z parkoviště u č.p. 801 v silnici, která je v majetku Pardubického kraje. Pan Řehák se dotázal, zda
se bude muset kopat do již vystavěného parkoviště. Pan starosta odpověděl, že nikoli. Bez další rozpravy bylo
navržené usnesení přijato.
Usnesení č. R/2016/237
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
smlouvu č. SMLM-277/1215/MS/44/2016 se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o podmínkách zřízení
stavby kanalizační přípojky z parkoviště u č. p. 801 v silnici III/342 4

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit uzavření smlouvy č. SMLM-277/1215/MS/44/2016 se Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje o podmínkách zřízení stavby kanalizační přípojky z parkoviště u č. p. 801 v silnici
III/342 4
Termín: 30.6.2016

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

12. Žádost o odkup nábytku
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval o žádosti Náboženské obce Církve československé husitské v Heřmanově Městci na
odkoupení 3 ks kancelářských stolů. Radní se shodli na tom, že by bylo nejprve vhodné oslovit příspěvkové
organizace města, zda by neměli zájem o nepotřebný majetek z budovy bývalého sídla městského úřadu, pokud ne,
pak by bylo možné nábytek uvolnit dalším organizacím. Městská policie je již nábytkem vybavená, proto je
momentálně nejvhodnější oslovit příspěvkové organizace města.
Usnesení č. R/2016/238
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Heřmanově Městci na odkoupení 3 ks kancelářských
stolů

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

oslovit příspěvkové organizace města k možnému využití nepotřebného majetku z budovy bývalého
sídla MěÚ a předložit radě města k projednání
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Termín: 15.7.2016
1.2.

informovat o rozhodnutí rady města farářku Náboženské obce Církve československé husitské v
Heřmanově Městci Mgr. Alenu Tučkovou
Termín: 30.6.2016

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

13. Navýšení dotace na projekt Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 801 v Heřmanově Městci
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o navýšení dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 801 v Heřmanově
Městci“. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP na výše zmiňovaný projekt, jehož předmětem je
navýšení dotace, byl radními schválen. Pan Řehák poznamenal, že by bylo vhodné do přílohy k usnesení přiložit i
smlouvu, nikoli pouze její dodatek. Pan starosta vzal tuto výtku na vědomí a zařídí, aby příště byla přílohou i samotná
smlouva.
Usnesení č. R/2016/239
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 13155363 o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt "Snížení energetické
náročnosti budovy č. p. 801 v Heřmanově Městci"

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 13155363 o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt
"Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 801 v Heřmanově Městci"
Termín: 30.6.2016

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

14. Bartolomějská pouť 2016 - rozmístění atrakcí.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o návrhu rozmístění atrakcí při konání Bartolomějské pouti v roce 2016, který byl zpracován
vedoucím Odboru investic a údržby majetku města, panem Jožákem, s kterým byl rovněž prokonzultován. Pan Pošík
se dotázal, proč musí být s provozovateli atrakcí uzavřeny dvě smlouvy, jak je uvedeno v předloženém usnesení. Pan
starosta odpověděl, že tento postup ovlivňuje veřejná vyhláška města přijatá v březnu 2016 a je nejvhodnějším
řešením (shodné je rovněž při pořádání pouti v Chrudimi).
Usnesení č. R/2016/240
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

projednala
návrh rozmístění atrakcí při konání Bartolomějské pouti v roce 2016

II.

schvaluje
rozmístění atrakcí při konání Bartolomějské pouti v roce 2016.

III. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
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1.1.

seznámit provozovatele atrakcí s rozmístěním atrakcí v roce 2016
Termín: 30.6.2016

1.2.

s jednotlivými provozovateli atrakcí zajistit uzavření "Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské
pouti 2016 (provozovatelé pouťových atrakcí)" a "Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2016 provozovatelé atrakcí)".
Termín: 15.7.2016

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

15. Oprava povrchu části MK Konopáčská v Heřmanově Městci.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o opravě povrchu místní komunikace Konopáčská v Heřmanově Městci. Informoval také o
otevírání a posuzování obálek. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy M-SILNICE a.s. Celkem byly
podány tři nabídky. V rozpočtu města je na tuto akci uvolněna částka 730.000,- Kč, která není dostačující z důvodu
rozšíření prací o opravu komunikace od křižovatky v ulici Konopáčská až k firmě Antares. Částka 730.000,- Kč byla bez
opravy části povrchu silnice od křižovatky. Silnice se musí opravit celá, z toho důvodu je potřeba navýšit částku na
tuto akci o 340.000,- Kč. Rozpočtová změna bude předložena k projednání v zastupitelstvu města.
Usnesení č. R/2016/241
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
navýšení položky "Místní komunikace vč. mostů" ve prospěch investiční akce "Oprava povrchu části MK
Konopáčská v Heřmanově Městci" o částku 70.000,- Kč (celkem na 1.070.000,- Kč) a navýšení položky "Opravy a
údržba chodníků a místních komunikací - běžné" o částku 270.000,- Kč.

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit rozpočtovou změnu k projednání v Zastupitelstvu města
Termín: 20.6.2016

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Oprava povrchu části MK Konopáčská v Heřmanově Městci" s firmou MSILNICE a.s., Pardubice
IV. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Oprava povrchu části MK Konopáčská v Heřmanově
Městci" s firmou M-SILNICE a.s., Pardubice
Termín: 4.7.2016

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

16. Úprava vodovodu v MŠ Jiráskova - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl informaci o úpravě vodovodu v MŠ Jiráskova. Komise, která otevírala obálky a zároveň
posuzovala doručené nabídky, vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku společnosti Pluto, společnost s ručením
omezeným. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 500.000,- Kč, požadavek na výši částky dávala bývalá paní
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ředitelka mateřské školy. Bylo zjištěno, že se musí položka, MŠ Jiráskova - rozvody, navýšit o 350.000,- Kč. Pan
místostarosta se zmínil o tom, že radní František Dvořák, MBA nebyl spokojen s tím, že zaměstnanci Odboru investic
a údržby majetku města šli do mateřské školy bez ohlášení, aniž by o tom paní ředitelka byla předem informována.
Usnesení č. R/2016/242
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
navýšení položky "MŠ Jiráskova - rozvody" v rozpočtu města o částku 350.000 Kč (celkem na 850.000 Kč)

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit rozpočtovou změnu k projednání v Zastupitelstvu města
Termín: do posledního zasedání Zastupitelstva

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Úprava vodovodu v MŠ Jiráskova" se společností Pluto, společnost s
ručením omezeným
IV. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Úprava vodovodu v MŠ Jiráskova" se společností Pluto,
společnost s ručením omezeným
Termín: 30.6.2016

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

17. Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy sokolovny - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval o studii, která je návrhem technické specifikace sokolovny (sokolovna by měla sloužit
pro společensko - kulturní akce), ze které by vycházela zadávací dokumentace pro zpracování projektu na
rekonstrukci budovy sokolovny. Pan místostarosta konstatoval, že bez projektu nelze žádat o dotaci. Zároveň
informoval o tom, že byl v budově sokolovny zjištěn nedostačující příkon elektrické energie například pro kulturní
akce, které jsou zde pořádány. Pan starosta se shoduje s panem místostarostou, že nedostatečný příkon elektrické
energie je nutné vyřešit prioritně. Pan Řehák se dotázal, zda bude možné sokolovnu po její rekonstrukci dále využívat
k míčovým hrám. Pan místostarosta odpověděl, že doporučení odborných firem je takové, aby specifikace
rekonstrukce sokolovny byla zřejmá v tom ohledu, zda bude sokolovna využívána pro sportovní vyžití nebo pro
společensko - kulturní akce. Pan starosta se k tomuto vyjádřil, že není problém sportovní aktivity, jako je například
volejbal, přesunout do sportovní haly a bude samozřejmé v tomto duchu nezbytně jednat i s přednostním nájemcem
TJ Sokol. Na tvorbu projektu pro rekonstrukci sokolovny a pro přípojku elektrické energie je celkem potřeba uvolnit
částku 350.000,- Kč. Rozpočtové opatření týkající se navýšení kapitoly projektové dokumentace bude předloženo
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. R/2016/243
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
záměr studie k technickému zadání rekonstrukce budovy sokolovny, kdy sokolovna bude sloužit jako kulturněspolečenské zařízení, ve kterém nebudou probíhat sportovní aktivity typu míčové hry, aby nedocházelo k
poškozování navrhovaných interiérových opatření.
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II.

doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření týkající se navýšení kapitoly projektové dokumentace o
částku 350.000,- Kč na projekty interiérové úpravy a přípojka elektrické energie sokolovny

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

18. Realizace nového odběrného místa pro elektrickou energii u budovy sokolovny - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta představil záměr vybudovat nové odběrné místo pro elektrickou energii u budovy sokolovny. Pan
Pošík poznamenal, že není hotová projektová dokumentace, a že schválený je pouze objem peněz na tuto realizaci
nikoli záměr. Zároveň je tato finanční částka v jiné kapitole, proto částka na realizaci projektu v celkové výši 90.000,Kč, musí být přesunuta z položky Sokolovna - odstranění komínů a interiérové opravy do nové položky Sokolovna elektrická přípojka.
Usnesení č. R/2016/244
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
záměr realizace nového odběrného místa pro elektrickou energii u budovy sokolovny

II.

doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření týkající se přesunu částky 90.000,- Kč z položky Sokolovna odstranění komínů a interiérové opravy ve prospěch nové položky Sokolovna - elektrická přípojka.

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

19. Realizace opatření pro změnu užívání stavby Multifunkčního centra
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval o návrhu opatření týkajícího se změny užívání stavby multifunkčního centra. Konkrétně
se jedná o úpravu sklepních prostor budovy na prostory, které by byly určené k pořádání výstav a dalších akcí, kde by
byl zvýšený pohyb osob. Tato změna užívání sklepních prostor multifunkčního centra by předpokládala stavební
úpravy k zabezpečení požární ochrany. Pan Pošík se dotázal, zda v dané věci změny užívání stavby, bude požádán
stavební úřad města. Pan místostarosta, odpověděl, že ano. Po vyhodnocení nákladů na realizaci výstavních prostor
v multifunkčním centru by byla nutná finanční investice 35.800,- Kč, na což, dle slov pana starosty, nejsou v rozpočtu
města vyčleněné finance. Po tomto argumentu bylo navrženo předložené usnesení z jednání rady města stáhnout.
Bod byl panem místostarostou na základě výše zmíněného stažen.

20. Zřízení věcného břemene pí. Šohajková
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o smlouvě o zřízení věcného břemena pro uložení cca 4 m kabelového vedení na pozemku
města p.č. 2049/2, které bude ukončeno na pojistkovém pilíři umístěném na p.č. 562/9 mimo pozemek města. Bez
další diskuze bylo předložené usnesení schváleno.
Usnesení č. R/2016/245
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Zřízení věcného břemene - znění smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Město
Heřmanův Městec a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou společností ELPO s.r.o., zastoupenou
společností Servis VB s.r.o. Jedná se o uložení 4m kabelového vedení NN na pozemku města parc.č. 2049/2 v
k.ú. Heřmanův Městec, které bude ukončeno na novém pojistkovém pilíři mimo pozemek města. Výše
jednorázové náhrady bude činit 1.210,- Kč včetně DPH, kterou uhradí žadatel.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle schválené specifikace a ceny na pozemku
města parc.č. 2049/2 v k.ú. Heřmanův Městec.
Termín: 30.6.2016

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

21. Rekonstrukce kuchyně Domova pro seniory v Heřmanově Městci - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o otevírání obálek a o hodnocení nabídek na zakázku rekonstrukce kuchyně v domově pro
seniory. Podány byly celkem dvě nabídky. Dle kritéria nejnižší ceny včetně DPH byla jako nejvýhodnější vyhodnocena
nabídka číslo 2 uchazeče Pluto, společnost s ručením omezeným. Bez další diskuze bylo předložené usnesení
schváleno.
Usnesení č. R/2016/246
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy na zakázku "Rekonstrukce kuchyně domova pro seniory v Heřmanově Městci" se společností
Pluto, společnost s ručením omezeným

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit uzavření smlouvy na zakázku "Rekonstrukce kuchyně domova pro seniory v Heřmanově
Městci" se společností Pluto, společnost s ručením omezeným.
Termín: 30.6.2016

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

22. Restaurování sochy sv. Vavřince - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl informaci o restaurování sochy sv. Vavřince. Informoval o obdržených nabídkách. Na městský
úřad byly podány pouze dvě. Na základě posouzení těchto nabídek, dle kritéria nejnižší ceny včetně DPH, komise
jako nejvýhodnější vybrala nabídku číslo 1 akademického sochaře Jana Vícha. Pan starosta dále uvedl, že s oběma
uchazeči, kteří podali nabídku, má město zkušenost a bylo s nimi spokojeno. Pan starosta konstatoval, že Krajský
úřad Pardubického kraje nevyhověl žádosti o poskytnutí dotace na restaurování sochy sv. Vavřince. Předložené
usnesení bylo bez dotazů schváleno.
Usnesení č. R/2016/247
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Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Restaurování sochy sv. Vavřince" s akademickým sochařem Janem Víchem

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Restaurování sochy sv. Vavřince" s akademickým
sochařem Janem Víchem
Termín: 30.6.2016

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

23. Vitrína - židovské památky
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta představil návrh umístění vitríny, která by sloužila k propagaci židovských památek a kulturního
dění ve městě, a to ke krajnici chodníku před židovský dvojdomek. Pan starosta poznamenal, že v místě, kde by měla
být vitrína umístěna, budou v budoucnu probíhat stavební úpravy. Konečné umístění vitríny bude z tohoto důvodu
ještě řešeno. Pan místostarosta dodal, že finanční prostředky na vitrínu budou poskytnuty z položky venkovní
mobiliář města. Bez další rozpravy bylo usnesení přijato.
Usnesení č. R/2016/248
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
umístění vitríny, která bude sloužit k propagaci židovských památek a kulturního dění ve městě v prostoru před
židovskými památkami

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu odboru investic a údržby majetku města
1.1.

zajistit realizaci umístění vitríny
Termín: 31.7.2016

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

24. Ukončení servisních smluv na zabezpečovací zařízení v židovské škole, synagoze a dvojdomku
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta seznámil radní s důvodem ukončení servisních smluv na zabezpečovací zařízení v židovské škole,
synagoze a dvojdomku. Důvodem je přenesení správy objektů a zabezpečovacího zařízení na příspěvkovou
organizaci SPOKUL HM, p.o. Předložené usnesení bylo bez dotazů schváleno.
Usnesení č. R/2016/249
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

uzavření dohody o ukončení servisní smlouvy se společností Pro ELSYCO, s.r.o.

2.

uzavření dohody o ukončení smlouvy o provádění servisu se společností Trade FIDES, a.s.
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II.

ukládá
1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi
1.1.

zajistit uzavření dohody o ukončení servisní smlouvy se společností Pro ELSYCO s.r.o.
Termín: 30.6.2016

1.2.

zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o provádění servisu se společností Trade FIDES, a.s.

1.3.

informovat ředitele SPOKULU HM, p.o. pana Dalimila Nevečeřala

Termín: 30.6.2016
Termín: 30.6.2016
Přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

25. Změna názvu školy
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta představil žádost Základní školy praktické a základní školy speciální Heřmanův Městec o
projednání změny názvu školy. V souvislosti s legislativními změnami je nutné, aby byl název školy v souladu s
platnou legislativou. Pan místostarosta dodal, že v názvu školy dle platné legislativy nesmí být slovo „praktická“.
Rada města svým usnesením doporučila schválit zastupitelstvu města nový název školy, a to "Speciální základní
škola".
Usnesení č. R/2016/250
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
Zastupitelstvu města schválit změnu názvu školy Základní škola praktická a základní škola speciální Heřmanův
Městec nově na Speciální základní školu.

II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního a vedlejšího hospodářství
1.1.

Předložit návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny se změnou názvu školy Zastupitelstvu města.
Termín: 20.6.2016

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

26. Udělení souhlasu
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval o žádosti ředitelky Základní školy praktické a základní školy speciální Heřmanův Městec
o udělení souhlasu s pokračováním ve vzdělávání dvou žákyň. Pan Pošík se dotázal, proč musí výše zmiňované
schvalovat rada města, proč o tom nerozhoduje sama paní ředitelka. Dle školského zákonu musí o prodloužení studia
rozhodovat zřizovatel příspěvkové organizace, tedy Město Heřmanův Městec. Pokračování dívek ve vzdělávání je
doporučeno i lékařkou, přičemž tato doporučení předložili zákonní zástupci dívek spolu s žádostí o povolení
pokračování ve vzdělávání v Základní škole praktické a základní škole speciální Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2016/251
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s pokračováním ve školní docházce 2 žákyň na základě doporučení dorostové psychiatrie a žádosti zákonných
zástupců žákyň.

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

27. SPOKUL HM, p.o. - navýšení neinvestičního příspěvku
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta seznámil radní s žádostí pana Nevečeřala, ředitele SPOKULu HM, p.o., a to navýšit neinvestiční
příspěvek SPOKULu HM, p.o. v celkové výši 394.300,- Kč. Toto navýšení neinvestičního příspěvku by bylo možné
ponížením položky Synagoga - provoz v rozpočtu města o -340.000,- Kč a ponížením položky Správa MěÚ -54.300,Kč. Rozpočtové opatření bude předloženo k projednání zastupitelstvu města.
Usnesení č. R/2016/252
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření týkající se navýšení neinvestičního příspěvku SPOKUL HM,
p.o. ve výši 394.300,- Kč, a to:
1) ponížení položky Synagoga - provoz -340.000,- Kč
2) ponížení položky Správa MěÚ -54.300,- Kč

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

28. Věcný dar - domov pro seniory
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení přijetí věcného daru, a to lednice v hodnotě 1.000,- Kč v souladu s článkem
VII., bodem 15 zřizovací listiny Domova pro seniory Heřmanův Městec. Usnesení bylo bez diskuze přijato.
Usnesení č. R/2016/253
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přijetí věcného daru (lednice HAIER v hodnotě 1000 Kč), v souladu s článkem VII, bodem 15 zřizovací listiny,
(dodatek č. 4) Domova pro seniory Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního a vedlejšího hospodářství
1.1.

dát na vědomí Ing. Petru Mazurovi, řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec
Termín: 13.6.2016

Přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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29. Výběrové řízení - správce sítě/IT specialista
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník, Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o výpovědi správce sítě městského úřadu, který podal výpověď ke dni 31.7.2016. Z důvodu
této výpovědi je nutné jeho pozici obsadit. Výběrové řízení bude zveřejněno na fyzické a elektronické úřední desce
městského úřadu a také na portálu úřadu práce.
Usnesení č. R/2016/254
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
znění Oznámení o volném pracovním místě správce sítě/IT specialista

II.

ukládá
1. Dagmar Nevečeřalové, Odbor finanční a vedlejšího hospodářství
1.1.

zveřejnit znění Oznámení o volném pracovním místě správce sítě/IT specialista
Termín: 15.6.2016

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

30. Výběrové řízení - odbor F a VH
Předkládá: Josef Kozel, starosta, Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Pan starosta seznámil radní s výpovědí referenta Odboru investic a údržby majetku města. Dohodou byl stanoven
termín ukončení pracovního poměru ke dni 31.8.2016. Tato pozice, která byla podáním výpovědi uvolněna, byla po
konzultaci tajemnicí úřadu s vedoucím Odboru investic a údržby majetku města a vedoucím Odboru finančního a
vedlejšího hospodářství, nabídnuta referentce Odboru finančního a vedlejšího hospodářství, která tuto nabídku
akceptovala. Z toho důvodu je nutné obsadit právě její pracovní pozici. Výběrové řízení bude zveřejněno na fyzické a
elektronické úřední desce městského úřadu a také na portálu úřadu práce.
Usnesení č. R/2016/255
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
znění Oznámení o volném pracovním místě na pozici účetní

II.

ukládá
1. Dagmar Nevečeřalové, Odbor finanční a vedlejšího hospodářství
1.1.

zveřejnit znění Oznámení o volném pracovním místě na pozici účetní
Termín: 15.6.2016

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

31. Architekt
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta informoval o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Architekt“. Na městský úřad byly doručeny
celkem tři nabídky. Jako nejvýhodnější nabídku komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyhodnotila nabídku
společnosti Mixage s.r.o. Žádné dotazy k tomuto usnesení vzneseny nebyly.

Strana 16/19

Usnesení č. R/2016/256
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek, protokol z 1. a 2. jednání komise pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku
"„Architekt".

II.

schvaluje
výsledky hodnocení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "„Architekt" jako nabídku
nejvýhodnější společnost Mixage s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 122, Pardubice a návrh smlouvy na tuto
veřejnou zakázku

III. ukládá
1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi
1.1.

informovat žadatele o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku "„Architekt" a zajistit
uzavření smlouvy se společností Mixage s.r.o.
Termín: 25.6.2016

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

32. Výsledek těžebních prací 1.Q 2016 - plán 2016
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta seznámil radní s výsledkem těžebních prací za 1. Q 2016. Informoval o proběhlém jednání s Ing.
Jedličkou - správcem městských lesů a také o plánu těžebních činností. Tento plán je desetiletý (r. 2010 - r. 2019) a
definuje těžební limity a nepřekročitelnost těžby v městských lesích. Aktuálně se těžební plán nachází v 7. roce a je
vytěženo přibližně 72 % povolené kapacity těžby. Je tedy vytěžen objem, který odpovídá plánu. Nový těžební plán by
měl být stanoven v roce 2018. Pan starosta poznamenal, že by bylo dobré, kdyby město bylo energeticky soběstačné
a samo spotřebovávalo dřevní hmotu. Ing. Jedlička zpracovává data, kolik městské lesy vyprodukují kulatiny a zbytku
na vytápění. Palivové dříví městských lesů v aktuální podobě tvoří přibližně 30 % těžby, proto by mohlo být dobrým
základem pro tepelnou soběstačnost městských kotelen. Závěrem pan starosta zmínil pozvání do Kežmaroku na
Slovensko, kde město již dřevní hmotu využívá v městských kotelnách na vytápění.
Usnesení č. R/2016/257
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
1.

zprávu o výsledku těžebních prací v městských lesích za období 1.1.-31.5.2016

2.

zprávu o plánu těžebních prací v městských lesích na rok 2016 a následná období dle plánu těžebních
prací 2010 - 2019

33. Rozpočtové opatření města
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl informaci k rozpočtovému opatření města. Poznamenal, že pro jednání zastupitelstva města je
zpracováno Rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 1/2016, které především reaguje na technické přesuny v
rámci kapitol rozpočtu a také na přijatá usnesení rady města v roce 2016. Zároveň pan starosta konstatoval, že
výsledek hospodaření města je v souladu s požadavkem zastupitelstva města, a to na vyrovnanost městského
rozpočtu. Pan starosta při této příležitost pochválil Ing. Vítka, vedoucího Odboru finančního a vedlejšího
hospodářství, za pečlivou přípravu rozpočtového opatření města. Rovněž byl Ing. Vítek pochválen i panem Kotorou,
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MBA. Pan Kotora dodal, že rozpočtové opatření bylo projednáno také na zasedání Finančního výboru. Na závěr se
pan starosta dotázal, zda má někdo k předloženému usnesení dotaz. Žádný dotaz vznesen nebyl, usnesení bylo
přijato.
Usnesení č. R/2016/258
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Rozpočtové opatření rady města č. 2/2016 spočívající v uvolnění částky 30.000 Kč z kapitoly 2.2 Investiční
rezerva ve prospěch akce 2.2 Sportovní hala - tenisové kurty - přípojka vody (viz. usnesení RM R/2016/212 ze
dne 25.5.2016).

II.

doporučuje
Zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 1/2016 dle položkového znění, které
je přílohou tohoto usnesení, se změnou příjmů 15.889.000 a výdajů 15.889.000.

III. ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit Zastupitelstvu města přehled Rozpočtových opatření Rady města
Termín: 20.6.2016

1.2.

předložit Zastupitelstvu města návrh Rozpočtového opatření ZM 1/2016 ke schválení
Termín: 20.6.2016

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

34. Zasedání zastupitelstva města 2/2016
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta seznámil radní s programem jednání zastupitelstva města, které bude zasedat dne 20.6.2016. Přiblížil
jednotlivé body programu jednání. Informoval o novém zastupiteli Mgr. Ivanu Dramlitschovi, který na zasedání
zastupitelstva složí slib. Návrh programu jednání zastupitelstva města byl radními bez další diskuze přijat.
Usnesení č. R/2016/259
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
návrh programu jednání Zastupitelstva města na den 20.6.2016:
1)

Zahájení, složení slibu nového zastupitele, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

2)

Kontrola usnesení

3)

Zpráva o činnosti Rady města

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 – prodej/odkup/směna

10)

Hospodaření města 2015

11)

Rozpočtové opatření 2016

12)

Změna zřizovací listiny Základní školy praktické a speciální
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13)

Diskuse

14)

Závěr

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

35. Výběrové řízení na pozici městského strážníka
Předkládá: tajemník
Pan starosta informoval o nutnosti vypsání výběrového řízení na pozici strážníka městské policie, a to z důvodu
nenaplnění schváleného počtu strážníků. Z předchozích výběrových řízení byli vybráni pouze čtyři uchazeči včetně
velitele městské policie. Neobsazenou pozici městského strážníka, jak uvedl pan starosta, by bylo vhodné obsadit
před Bartolomějskou poutí z důvodu jejího zabezpečení. Výběrové řízení by probíhalo stejným způsobem jako
výběrová řízení předešlá, a to za přítomnosti psychologa.
Usnesení č. R/2016/260
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

ukládá
1. Dagmar Nevečeřalové, Odbor finanční a vedlejšího hospodářství
1.1.

vypsat výběrové řízení na pozici městského strážníka
Termín: 15.6.2016

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

Jednání rady města pan starosta ukončil v 18 hod a 50 min. Další jednání rady města je naplánováno na 23.6.2016.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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