Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 1. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 21. 1. 2019 v 15:00hod.
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 uvítal přítomné na prvním jednání v roce 2019. Konstatoval, že k zápisům z jednání dne 10.12.2018 a
elektronického jednání dne 21.12.2018 nebyly vzneseny připomínky, členové rady navržený program odsouhlasili.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv uzavřené se Sdružením vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR

3.

Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany s Vodárenskou společností Chrudim,
a.s.

4.

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení (Úprava přechodu pro chodce přes silnici I/17 na náměstí
Míru)

5.

Smlouvy o dílo na práci v lese

6.

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - Nový Dvůr

7.

Stavební úpravy domu č. p. 586 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

8.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Re-use centrum města Heřmanův Městec - stavba"

9.

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova - výběr dodavatele

10.

Údržba a opravy veřejného osvětlení v Heřmanově Městci a jeho místních částech v roce 2018

11.

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec - Oprava tepelného čerpadla

12.

SPOKUL HM, p.o. - odsouhlasení postupu likvidační komise

13.

MŠ Jiráskova - žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu

14.

Domov pro seniory - finanční vztah pro rok 2018, úprava č.2

15.

Finanční vztahy a jejích úprava

16.

Odprodej pozemků p.č. 1856/39 a st. 1260

17.

Převod pozemků 169/3 a st. 102/2
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Bod

Věc

18.

Přechod nájmu pozemku p.č. 1091

19.

Pronájem pozemků p.č. 582/14 a st. 1879

20.

Přechod nájmu části pozemku p.č. 1628/3

21.

Smlouva o nájmu bytu - V Lukách čp. 956

22.

Prodloužení smluv o nájmu městských bytů

23.

Zřízení věcného břemene - p. Ferjenčík

24.

Žádost o užívání Bažantnice pro festival netradičních sportů "NEfestival"

25.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 1.kola

26.

Bartolomějská pouť 2019 - organizace pouťových atrakcí

27.

Pokyny města k organizaci stánkového prodeje na Bartolomějské pouti v roce 2019 + mapa stánkových míst

28.

Servisní smlouva - revize protipožárních zařízení

29.

Wifi4EU

30.

Koncepce Zpravodaje Leknín

31.

DDM Heřmanův Městec - sleva za pronájem velkého sálu v Multifunkčním centru

32.

Inspekční zpráva - Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec a Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726

33.

Školská rada při ZŠ Heřmanův Městec - odvolání pana Otakara Volejníka, jmenování JUDr. Tomáše Plavce

34.

Přímá podpora Festivalu netradičních sportů "NEfestival"

35.

DDM - žádost o schválení přijetí věcného daru

36.

Domov pro seniory Heřmanův Městec - přijetí věcného daru

37.

Žádost MUDr. Svoboda - příspěvek na provoz

38.

Žádost o příspěvek - SONS Chrudim

39.

Příspěvek na brýle

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 10.12.2018 do 21.1.2019. Všechna usnesení byla
splněna v termínu.
Usnesení č. R/2019/001
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 10.12.2018 do 21.1.2019
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2.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv uzavřené se Sdružením vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv
uzavřené se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Tento dodatek řeší úhradu nákladů v
souvislosti s provozováním systému společného obchodu se dřívím. V případě dodání nižšího objemu dříví než bylo
nasmlouváno, bude adekvátně ponížena částka, kterou městu SVOL účtuje jako úhradu nákladů v souvislosti s
provozováním systému společného obchodu se dřívím.
Usnesení č. R/2019/002
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv uzavřené se Sdružením
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv
uzavřené se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Termín: 28.02.2019

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

3.

Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany s Vodárenskou společností Chrudim, a.s.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany s Vodárenskou
společností Chrudim, a.s., kterým se původní dohoda rozšiřuje o hydranty v Konopáči, Chotěnicích, Radlíně a Nové
Doubravě. Hydranty jsou nadefinovány pro účely zásahu hasičů a odběr z nich je možný jen v případě jejich zásahu.
Diskuze proběhla o spolupráci mezi společností Vodárenská spol. Chrudim a.s. a místními hasiči, pan Ondřej Dostál
se zaměří na dodržení dohody.
Usnesení č. R/2019/003
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 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 Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci v oblasti zabezpečení požární ochrany s
Vodárenskou společností Chrudim, a.s.
Termín: 28.02.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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4.

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení (Úprava přechodu pro chodce přes silnici I/17 na náměstí
Míru)
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o zpracování projektové dokumentace úpravy přechodu pro chodce přes silnici I/17 na
náměstí Míru (proti budově České spořitelny) pro zajištění bezbariérového přístupu (odstranění schodů). Z projektu
vyplývá nutnost přeložení části plynovodu v chodníku na pozemcích parc. č. 2186 a 2386 v k.ú. Heřmanův Městec. Z
tohoto důvodu je předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky se společností GasNet, s.r.o.
zastoupenou společností GridServices, s.r.o. Přeložka bude provedena na náklady Města Heřmanův Městec a dle
stanoviska společnosti GridServices (viz příloha) jsou předpokládané náklady na samotnou realizaci přeložky
odhadované na 306 tis. Kč bez DPH (bez nákladů spojených s případným majetkoprávním vypořádáním k dotčeným
pozemkům, technologickými ztrátami, nestandartními propoji ap., které nelze předběžně stanovit). Náklady budou
upřesněny v rámci zpracování a projednávání projektové dokumentace. Až po revizi přeložené přípojky lze zahájit
stavební řízení rekonstrukce přechodu včetně jeho nasvícení.
Usnesení č. R/2019/004
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy č. 4000221043 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy č. 4000221043 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s.r.o. zastoupenou společností GridServices, s.r.o.
Termín: 28.2.2019

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

5.

Smlouvy o dílo na práci v lese
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení návrhy znění Smluv o dílo na práce v lese. Dodavatelé jsou osvědčení a vyzkoušení
a s kvalitou jejich práce vládne spokojenost. Přílohou smluv jsou i sazby za jednotlivé úkony, které jsou stejné pro
všechny dodavatele.
Usnesení č. R/2019/005
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

uzavření smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 na práce v lese pro podnikatele: Jan Kindl, Slavkovice 72, 538
03 Heřmanův Městec, IČO 15619541

2.

uzavření smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 na práce v lese pro podnikatele: Mychaylo Kuziv, Moravany
38, 538 43 Třemošnice, IČO 68264194

3.

uzavření smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 na práce v lese pro podnikatele: Jan Průša, Dlouhopolsko 2,
289 03 Městec Králové, IČO 63594595

4.

uzavření smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 na práce v lese pro podnikatele: Jaroslav Trla, Zaječice 305,
538 35 Zaječice, IČO 61996548

5.

uzavření smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 na práce v lese pro podnikatele: Jan Varga, Kraskov 76, 538
05 Seč, IČO 87246775
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II.

6.

uzavření smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 na práce v lese pro podnikatele: Andrea Vargová, Kraskov 76,
538 05 Seč, IČO 03722325

7.

uzavření smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 na práce v lese pro podnikatele: Josef Žák, Licomělice 2, 538
03 Heřmanův Městec, IČO 06918794

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smluv o dílo na práci v lese
Termín: 28.02.2019

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

6.

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě - Nový Dvůr
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě v
místě plánovaného kruhového objezdu v Novém Dvoře. Jedná se o pozemky parcelní číslo 908/14 a 908/16 v k. ú.
Heřmanův Městec, které jsou v majetku České Republiky. Důvodem uzavření smlouvy je požadavek města na
osvětlení křižovatky a dohoda, že osvětlení kruhového objezdu bude spravovat město Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2019/006
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na pozemcích 908/14
a 908/16 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě Nový Dvůr
Termín: 28.02.2019

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

7.

Stavební úpravy domu č. p. 586 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku "Stavební - úpravy domu č. p. 586", tj.
rekonstrukce budovy "Junák". Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení z původního 25.1.2019 na
31.3.2019, a to z důvodu víceprací zjištěných v průběhu provádění stavby, jejichž provedení a dodržení
technologických postupů vyžaduje prodloužení termínu. Hlavními vícepracemi jsou např. nové rozvody topení
včetně přemístění plynového kotle, nový hlavní rozvod vody, nové sádrové omítky v prostorách klubovny, kompletní
rekonstrukce podlah včetně izolace v prostorách bývalé kuchyňky a sociálních zařízeních a nové obklady původních
WC. Stávající klimatické podmínky neumožňují vyschnutí podlahy pro pokládku krytiny (marmoleum). Vzhledem k
tomu, že po dobu rekonstrukce využívá spolek Junák náhradní prostory v budově bývalého městského úřadu č.p. 4,
nebude jejich činnost omezena.
Usnesení č. R/2019/007
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na zakázku "Stavební úpravy domu
č. p. 586"

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na zakázku
"Stavební úpravy domu č. p. 586"
Termín: 31.1.2019

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

8.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Re-use centrum města Heřmanův Městec - stavba"
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Agrostav Pardubice, a.s. na realizaci
stavby "Re-use centrum města Heřmanův Městec - stavba". Předmětem stavby je vybudování ocelového přístřešku v
areálu technické skupiny a sběrného dvora v Lukách. V rámci stavby došlo ke změnám nutným k dokončení stavby,
které vyžadují změnu termínu dokončení a ceny díla. Na žádost členů rady města pan Petr Novák vysvětlil důvod:
napojení nového přístřešku na původní je technicky nemožné podle stávajícího projektu, a proto vznikly vícepráce.
Situace a její řešení bylo odsouhlaseno na kontrolním dnu a je uvedeno ve stavební deníku.
S ohledem na čerpání dotace (do konce roku 2018) muselo proběhnout v prosinci, členové rady vidí problém je v
tom, že dodatek smlouvy se podepisuje až po výkonu a nelze jej rozporovat.
Usnesení č. R/2019/008
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Agrostav Pardubice, a.s. na realizaci stavby "Re-use
centrum města Heřmanův Městec - stavba"

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Agrostav Pardubice, a.s. na realizaci
stavby "Re-use centrum města Heřmanův Městec - stavba"
Termín: 31.1.2019

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

9.

Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Radě města protokoly z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Rekonstrukce
veřejných prostranství v ulici Havlíčkova" (tj. lokalita "Halda" a spojovací ulička na Masarykovo náměstí). Na základě
hodnocení nabídek dle kritéria nejnižší nabídkové ceny byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídky společnosti
GRANO Skuteč spol. s r. o. Diskuze členů rady proběhla nad tabulkou s porovnáním nabídkových cen. Vzhledem k
tomu, že nebylo zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách dosud ukončeno, jedná se o neveřejné dokumenty.
Bylo konstatováno, že předložené nabídky jsou velmi podobné, ale cca o 30 % vyšší než projektovaná cena.
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Usnesení č. R/2019/009
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici
Havlíčkova"

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova"
společnosti GRANO Skuteč spol. s r. o.

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností GRANO Skuteč spol. s r. o. na veřejnou zakázku "Rekonstrukce veřejného
prostranství v ulici Havlíčkova" po uplynutí lhůty pro podání námitek a po splnění povinností před podpisem
smlouvy dle zákona o veřejných zakázkách
IV. ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností GRANO Skuteč spol. s r. o. na veřejnou zakázku
"Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova" po uplynutí lhůty pro podání námitek a po
splnění povinností před podpisem smlouvy dle zákona o veřejných zakázkách
Termín: 28.2.2018

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

10. Údržba a opravy veřejného osvětlení v Heřmanově Městci a jeho místních částech v roce 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh Smlouvy o dílo na údržbu a opravy veřejného osvětlení v Heřmanově Městci a jeho
místních částech s fy. Vladimír Polák,*********** na rok 2019. V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele
výše uvedených služeb. Vítězem se stal dlouholetý správce veřejného osvětlení p. Vladimír Polák, který předložil
výrazně nižší cenovou nabídku oproti ostatním uchazečům. Pro rok 2019 pan Polák cenu nemění a z toho důvodu
předkládáme návrh smlouvy o dílo ve stejném znění a Správa majetku doporučuje uzavřít novou smlouvu o dílo.
Přístup p. Poláka k údržbě veřejného osvětlení je plně profesionální a dlouhodobě bezproblémový.
Usnesení č. R/2019/010
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
smlouvu o dílo s firmou Vladimír Polák, * ****** ***, ******** ****** na údržbu a opravu veřejného
osvětlení v Heřmanově Městci a jeho místních částech na rok 2019

II.

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

zajistit podepsání smlouvy o dílo s panem Polákem
Termín: 22.02.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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11. Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec - Oprava tepelného čerpadla
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky Mgr. Kateřiny Vackové o objednání a výměnu kompresorové
jednotky u tepelného čerpadla (majetek města). Dle popisu došlo k vyřazení jedné z kompresorových jednotek u
tepelného čerpadla, topení a ohřev nyní obstarává pouze druhá kompresorová jednotka, která není schopna
dlouhodobě zajistit plný povoz. Přidružený elektrokotel, který slouží jako záložní jednotka není dlouhodobě schopen
vytopit budovu a ohřívat vodu pro celou budovu. S žádostí byla přiložena cenová kalkulace, jedná se o částku ve výši
74 126 Kč. Celou záležitost konzultoval JUDr. Tomáš Plavec s panem Michálkem (BYTEP s.r.o. Heřmanův Městec),
který spravuje vytápění v DDM. Navrhované usnesení bylo doplněno o úkol pro vedoucího finančního odboru
zpracovat rozpočtové opatření. Hlasováno o upraveném usnesení.
Usnesení č. R/2019/011
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
objednání a výměnu kompresorové jednotky u tepelného čerpadla. Výměna bude hrazena z rozpočtu města,
bude zahrnuto do rozpočtové změny.

II.

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

připravit rozpočtové opatření ve výši ceny nové kompresorové jednotky a předložit radě města ke
schválení

1.2.

dát na vědomí ředitelce Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, Mgr. Kateřině Vackové

Termín: 31.1.2019
Termín: 31.1.2019
Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. SPOKUL HM, p.o. - odsouhlasení postupu likvidační komise
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil soupis majetku navrženého k vyřazení s příslušným odůvodněním. |Příspěvková
organizace SPOKUL HM, p.o. má vlastní likvidační komisi, protože drobný majetek je této PO svěřen do správy, stejně
jako domovu pro seniory. Židle byly prodány za 20 Kč/ks a to Římskokatolické farnosti - děkanství Heřmanův Městec
(40 ks), paní Jandové Monice (30 ks), SDH Chotěnice (15 ks + 16 ks - dvě smlouvy). 3 ks židlí jsou vyřazeny k likvidaci
kvůli poškození. Pan Výborný doplnil, že historické židle se znakem Sokola zůstaly v depozitáři sokolovny.
Usnesení č. R/2019/012
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Navržený postup likvidační komise organizace SPOKUL HM, p.o., ze dne 10.1.2019

II.

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

Dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o., panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 31.1.2019

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

Strana 8/22

13. MŠ Jiráskova - žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost ředitelky MŠ Jiráskova, Mgr. Irmy Celundové o čerpání finančních prostředků z
investičního fondu na úhradu opravy MULTI chaty na zahradě MŠ (výše úhrady 64 592 Kč) a na provedení výměny
podhledů v hospodářské části budovy MŠ Jiráskova (orientační cena 42 067 Kč). Paní ředitelka přiložila
fotodokumentaci a odůvodnění k jednotlivým požadovaným akcím. V usnesení bylo navrženo žádosti vyhovět, po
diskuzi bylo usnesení upraveno ve smyslu, že rada s opravou chaty souhlasí, ale s výměnou podhledů a její úhradou
z investičního fondu nikoliv. Ing. Sedláčková vysvětlila, že se jedná o úpravu budovy a tudíž náklad pro město a ne
pro školku. Dále pak na základě usnesení R/2018/359 ze dne 10.12.2018 paní ředitelka doložila seznam
požadovaných oprav a investic v MŠ Jiráskova, uvedla orientační ceny a seřadila požadavky dle priorit. Z diskuze
vyplynul požadavek, pozvat p. ředitelku na další jednání rady města. Navržené usnesení bylo upraveno v případě
výměny podhledů (rada neschvaluje) a doplněno pozvání p. ředitelky na jednání rady města. Hlasováno o
upraveném usnesení.
Usnesení č. R/2019/013
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
žádost ředitelky MŠ Jiráskova, Mgr. Irmy Celundové o čerpání finančních prostředků z investičního fondu na
úhradu za opravy MULTI chaty na zahradě MŠ Jiráskova (64 592 Kč)

II.

neschvaluje
provedení výměny podhledů v hospodářské části budovy MŠ Jiráskova (42 067 Kč).

III. bere na vědomí
na základě usnesení R/2018/359 ze dne 10.12.2018 paní ředitelkou MŠ Jiráskova, Mgr. Irmou Celundovou
předložený seznam požadovaných oprav a investic v budově mateřské školy, seřazeno dle priorit s uvedením
orientačních cen
IV. ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova Heřmanův Městec, Mgr. Irmě Celundové
Termín: 31.1.2019

2. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
2.1.

pozvat ředitelku MŠ Jiráskova na jednání rady města dne 11.2.2019
Termín: 25.1.2019

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

14. Domov pro seniory - finanční vztah pro rok 2018, úprava č.2
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na úpravu finančního vztahu č. 2. Domova pro seniory Heřmanův Městec. K úpravě
je přistoupeno proto, aby částky stanovené finančním vztahem mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací byly
shodné s účetní závěrkou k 31.12.2018. V případě Domova pro seniory Heřmanův Městec nebyla dočerpána částka
na mzdové náklady, limit na platy stanovené na průměrný přepočtený počet pracovníků je nižší, limit na ostatní
osobní náklady také a byl pozměněn plán účetních odpisů.
Usnesení č. R/2019/014
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Finanční vztah Domova pro seniory Heřmanův Městec pro rok 2018, úprava č.2

II.

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Termín: 31.1.2019

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

15. Finanční vztahy a jejích úprava
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení finanční vztahy, které byly sestaveny na základě usnesení zastupitelstva
města Z/2018/095 a vypracovány ve shodě se schváleným rozpočtem města Heřmanův Městec pro jednotlivé
příspěvkové organizace a v souladu s §28 a následujícími zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění. Finanční vztah nebyl zpracován pouze pro SPOKUL HM, p.o., pan místostarosta
navrhl neinvestiční příspěvek na jednotlivá střediska nerozepisovat a tím dát řediteli větší manažerskou volnost pro
řízení příspěvkové organizace. Kontrola je zajištěna tím, že ředitel čtvrtletně předkládá účetní výkazy, ze kterých je
přesně patrno hospodaření jednotlivých středisek. Navržené usnesení bylo doplněno o úkol pro ředitele příspěvkové
organizace informovat o rozdělení neinvestičního příspěvku a případných změnách radu města a finanční odbor.
Usnesení č. R/2019/015
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

finanční vztahy příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec: Základní škola Heřmanův
Městec, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Mateřská škola Jiráskova Heřmanův Městec,
Mateřská škola Jonášova Heřmanův Městec, DDM Heřmanův Městec, Domov pro seniory Heřmanův
Městec

2.

ve finančním vztahu pro příspěvkovou organizaci SPOKUL HM, p.o. NIP nerozdělovat na jednotlivá
střediska, ponechat zastropování celkových mzdových nákladů, limitů na OON, počtu pracovníků v
organizaci a plánu objemu účetních odpisů

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

rozdělit dle vlastního rozhodnutí neinvestiční příspěvek do výnosů jednotlivých středisek, o
rozdělení informovat radu města a finanční odbor a v případě úpravy rozdělení neinvestičního
příspěvku v průběhu roku je rovněž neprodleně informovat
Termín: 31.1.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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16. Odprodej pozemků p.č. 1856/39 a st. 1260
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost pana Vrby na odkoupení pozemků parcelní číslo 1856/39 a st. 1260 v k.ú. Heřmanův
Městec. Jedná se o pozemky na Konopáči, které má pan Vrba v současné době pronajaté jako zahradu. Chata stojící
na pozemku parcelní číslo st. 1260 je v jeho vlastnictví.
Usnesení č. R/2019/016
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odprodej pozemků parcelní číslo 1856/39 a st. 1260 v k.ú. Heřmanův Městec lokalita Konopáč panu Ing.
Martinu Vrbovi, ****** ******** ****, ********* ***** za cenu dle cenové mapy 306,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na odprodej pozemků p.č. 1856/39 a st. 1260
Termín: 31.03.2019

1.2.

zajistit předložení odkupu pozemků p.č. 1856/39 a st. 1260 k projednání zastupitelstvu
Termín: 31.03.2019

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

17. Převod pozemků 169/3 a st. 102/2
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní Jany Malinské a manželů Bohumily a Karla Krejčích o převedení pozemků p.
č. 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec do svého vlastnictví na základě vydržení. Jedná se o pozemky parcelní
číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec. Pozemky se nacházejí v oplocené části přiléhající k jejich pozemkům
a město Heřmanův Městec k nim nemá volný přístup. Žadatelé tvrdí, že užívali pozemky v dobré víře, že je od roku
1977 vlastní (viz přiložený výkaz výměr). Ze zápisu z jednání pana místostarosty, paní Malinské a paní Krejčové
vyplývá, že dále trvají na nabytí pozemků vydržením a s nabízeným odkupem nesouhlasí. Pan místostarosta
konstatoval, že věc je sporná, dobrá víra při užívání se dá zpochybnit. Na druhé straně se jedná o pozemky
zanedbatelné výměry, ke kterým město nemá přístup. Neuznáním vlastnictví se vytvoří nefunkční stav nebo vyvolá
zbytečný
soudní
spor
s
rizikem
úhrady
nákladů.
Proto
byly
navrženy
dvě
varianty
usnesení(doporučuje/nedoporučuje). Pro variantu nedoporučuje bylo hlasováno jednomyslně.
Usnesení č. R/2019/017
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
uznání vlastnického práva z důvodu vydržení k pozemkům parcelní číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův
Městec žadatelům paní Janě Malinské, paní Bohumile Krejčové a panu Karlu Krejčímu, ******* *****
********* ***, ******** ****** *****

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit předložení žádosti o Uznání vlastnictví pozemků 169/3 a st. 102/2 zastupitelstvu města k
projednání
Termín: 31.03.2019
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1.2.

informovat žadatele o schváleném postupu
Termín: 31.1.2019

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

18. Přechod nájmu pozemku p.č. 1091
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost manželů Tylšových o ukončení nájmu pozemku st. 1091 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná
se o pozemek pod garáží, která je v jejich vlastnictví. Žádost podali z důvodu prodeje garáže. Zároveň podala žádost o
pronájem paní Zdeňka Chládková, která od nich garáž koupila. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 22.11. do
10.12.2018.
Usnesení č. R/2019/018
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

žádost manželů Ireny a Karla Tylšových, **********, ***** o ukončení nájemní smlouvy na pozemek
parcelní číslo st. 1091 v k.ú. Heřmanův Městec

2.

žádost paní Zdeňky Chládkové, **********,******** *********** na pronájem pozemku parcelní číslo
st. 1091 v k.ú. Heřmanův Městec

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy a nové nájemní smlouvy na pronájem
pozemku parcelní číslo st. 1091
Termín: 01.02.2019

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

19. Pronájem pozemků p.č. 582/14 a st. 1879
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost pana Václava Kutlvašra a žádost paní Aleny Válkové na pronájem pozemků parcelní
číslo 582/14 a st. 1879 v k.ú. Heřmanův Městec. Každý z nich vlastní 1/2 chaty stojící na pozemku parcelní číslo st.
1879. Dle doporučení pana JUDr. Plavce je vhodné připravit k podpisu jednu společnou smlouvu, kdy se stávají oba
společnými nájemci. Záměr byl zveřejněn od 27.11.2018 do 14.12.2018.
Usnesení č. R/2019/019
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo 582/14 a st. 1879 v k.ú. Heřmanův Městec s
paní Alenou Válkovou, ********* ***, *** ** ******* a panem Václavem Kutlvašrem, ******** ***,
*** ** ******** ******

2.

ukončení nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo 582/14 a st. 1879 v k.ú. Heřmanův Městec s panem
Václavem Kutlvašrem z důvodu úmrtí
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II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na pronájem pozemků parcelní číslo 582/14 a st. 1879
Termín: 28.02.2019

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

20. Přechod nájmu části pozemku p.č. 1628/3
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost paní Evy Jordánové o ukončení pronájmu části pozemku parcelní číslo 1628/3 v
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v ulici Konopáčská. Část tohoto pozemku - označenou jako díl B - měla paní
Jordánová pronajatou společně s manželem jako zahradu. Manžel zemřel a paní Jordánová by chtěla přenechat
pronájem svým dětem paní Leoně Sachsové a panu Petru Jordánovi.
Usnesení č. R/2019/020
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

žádost o ukončení nájemní smlouvy s manž. Pavlem a Evou Jordánovými, ******** ***, ********
****** *** **

2.

žádost o novou nájemní smlouvu na část pozemku parcelní číslo 1628/3 v k.ú. Heřmanův Městec paní
Leony Sachsové, ********* ***, ******** ****** *** ** a pana Petra Jordána, ******** ***,
******** ****** *** **

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č. 1628/3 - část B
Termín: 08.02.2019

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

21. Smlouva o nájmu bytu - V Lukách čp. 956
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost manželů Hlínových o převod nájmu bytu č. B 33 a garáže č. G 7 v bytovém domě V
Lukách čp. 956 v Heřmanově Městci, jehož je město vlastníkem. Původním nájemcem tohoto bytu je od 24.1.2005 a
garáže od 31.10.2005 pan Aleš Hlína.
Usnesení č. R/2019/021
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.1.uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. B 33 (2 + 1) a garáž č. G 7 V Lukách čp. 956 v Heřmanově Městci s
Františkem a Naděždou Hlínovými, trvale bytem *** ******** *** ***, ******** ******

II.

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

zajistit podepsání Smlouvy o nájmu bytu
Termín: 23.1.2019
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Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

22. Prodloužení smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost Zdeňka Mrkuse, Lucie Chaloupkové a Moniky Juklové o prodloužení nájemní
smlouvy na městské byty. Pracovnice sociálního odboru doporučuje vyhovět, žadatelé nemají nedoplatky vůči
městu. Pan místostarosta uvedl, že bytová komise na jeho žádost zpracuje návrh na nová pravidla přidělování, bytů,
řešit se bude úprava výše nájmů v souvislosti se stanovením kategorií bytů, včetně bytů v domech s pečovatelskou
službou.
Usnesení č. R/2019/022
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.1. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 7, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Zdeňku Mrkusovi, a to od 1.1.2019 do 30.6.2019
1.1.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1, náměstí Míru čp. 6, Heřmanův Městec s paní Lucií
Chaloupkovou, a to od 1.2.2019 do 31.1.2020
1.2.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, náměstí Míru čp. 6, Heřmanův Městec s paní
Monikou Juklovou, a to od 10.2.2019 do 9.2.2020

II.

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

zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu bytů
Termín: 31.1.2019

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

23. Zřízení věcného břemene - p. Ferjenčík
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016574/VB2 mezi
stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku p.č. 2149 v k.ú. Heřmanův Městec (p.
Ferjenčík). Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 52 metrů a poplatek za zřízení je stanoven dle
usnesení zastupitelstva města č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 15.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2019/023
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-2016574/VB2 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2149 v k.ú. Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na věcné břemeno p. Ferjenčík
Termín: 08.02.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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24. Žádost o užívání Bažantnice pro festival netradičních sportů "NEfestival"
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost zástupce spolku Heřmani o povolení užívání veřejného prostranství Bažantnice
konkrétně fotbalového hřiště, workoutového hřiště, přírodního parku a části louky pro pořádání festivalu
netradičních sportů "NEfestival", jeho druhého ročníku. Součástí žádosti je i žádost o bezplatný pronájem veřejného
WC (s úhradou vody a el. energie, úklidem a vyvezením jímky) a dále žádost o udělení výjimky pro vjezd vozidel
návštěvníků do Bažantnice za účelem parkování. V loňském roce festival probíhal ve stejném termínu (11.8.2018) na
fotbalovém a workoutovém hřišti a vjezd byl umožněn pouze pořadatelům a účinkujícím, nikoliv návštěvníkům.
Podmínky pronájmu veřejného WC byly stejné. Členové rady jednoznačně nesouhlasili s parkováním účastníků v
prostorách Bažantnice.
Usnesení č. R/2019/024
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s užíváním veřejného prostranství v přírodním parku Bažantnice, fotbalového hřiště a workoutového hřiště pro
pořádání festivalu netradičních sportů "NEfestival" konaného 10.8.2018, včetně bezplatného užívání sociálního
zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatelé uvedou výše uvedené prostory do původního stavu a
bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a vyvezena jímka.

II.

nesouhlasí
s parkování v návštěvníků "NEfestivalu" v prostorách Bažantnice

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

zajistit vyhotovení smlouvy na bezplatné užívání veřejného WC v Bažantnici na výše uvedenou akci

1.2.

informovat žadatele

Termín: 30.1.2019
Termín: 30.1.2019
Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

25. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 1.kola
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na vyhlášení 1.kola výběrového řízení pro I. pololetí roku 2019 na poskytnutí půjčky z
Fondu rozvoje bydlení. K 31.12.2018 jsou na účtu fondu k dispozici finanční prostředky ve výši 5 244 708,92 Kč. Nyní
jsou poskytnuty 3 půjčky s celkovým zůstatkem 289 314,- Kč.
Usnesení č. R/2019/025
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

vyhlašuje
výběrové řízení pro I. pololetí 2019 na poskytnutí půjčky z FRB

II.

ukládá
1. vedoucímu odboru finančního
1.1.

výběrové řízení zveřejnit na úřední desce
Termín: 25.1.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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26. Bartolomějská pouť 2019 - organizace pouťových atrakcí
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání návrh "Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2019 (provozovatelé
pouťových atrakcí)", návrh "Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2019 provozovatelé atrakcí)" a Pokyny města
Heřmanův Městec k organizaci pouťových atrakcí. Současně je předložen návrh ploch pro umístění pouťových
atrakcí, které je totožné jako v roce 2018. Poplatek za umístění atrakcí a ubytování, v jehož ceně je i spotřebovaná
voda, se od roku 2016 neměnil. Proběhla diskuze, zda tento poplatek nenavýšit z důvodu zvýšené ceny vody a
následně bylo shodnuto, že cena uvedená v pokynech se zvyšuje o 5 Kč/m2. U vodních atrakcí je navrženo, aby
provozovatelé uhradili vodu v případě, že je třeba k napuštění atrakce z vodovodního řádu, a to dle sazebníku VS
Chrudim, a.s.
Usnesení č. R/2019/026
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

návrh "Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2019 (provozovatelé pouťových atrakcí)"

2.

návrh "Pokynů města Heřmanův Městec k organizaci pouťových atrakcí na Bartolomějské pouti 2019" s
tím, že cena za 1 m2 atrakcí s zvyšuje na 95,- Kč/m2 a za ubytování na 65 Kč/m2

3.

návrh "Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2019 - provozovatelé atrakcí)

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

seznámit jednotlivé provozovatele atrakcí, kteří projevili zájem o umístění atrakcí na Bartolomějské
pouti 2019, s předloženými dokumenty
Termín: 30.04.2019

Přijato, pro: 6, proti: 1, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

27. Pokyny města k organizaci stánkového prodeje na Bartolomějské pouti v roce 2019 + mapa stánkových míst
Předkládá: Josef Kozel, radní Josef Kozel
Pan starosta předložil k projednání Pokyny k organizaci stánkového prodeje na pouti v roce 2019. Po zkušenostech z
loňského roku se pokyny nemění, změní se v nich pouze datum konání pouti, a to v termínu od 23.8.2019 od 14:00
hodin do 26.8.2019 do 22:00 hodin. Žádosti o umístění stánků s občerstvením se budou podávat do 31.3.2019 a
rezervační systém na webu města se spustí 2.5.2019. Rozmístění stánků v areálu Bažantnice zůstává stejné.
Usnesení č. R/2019/027
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

termín pouti od pátku 23.8.2019 od 14:00 hodin do pondělí 26.8.2019 do 22:00 hodin

2.

pokyn města Heřmanův Městec k organizaci stánkového prodeje na "„Bartolomějské pouti"” 23. 26.8.2019

3.

mapu stánkových míst

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

zveřejnit pokyny a mapu stánkových míst na webových stránkách města
Termín: 31.1.2019

Přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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28. Servisní smlouva - revize protipožárních zařízení
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání servisní smlouvu se společností CLIMA - STAV CZ s.r.o. na revizi protipožárních
zařízení na městském úřadě v čp. 801, konkrétně se jedná o protipožární klapky na rozvodu vzduchotechniky.
Usnesení č. R/2019/028
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou servisní smlouvu na protipožární zařízení s firmou CLIMA - STAV CZ s.r.o.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání servisní smlouvy s firmou CLIMA - STAV CZ s.r.o.
Termín: 01.02.2019

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

29. Wifi4EU
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval, že Město Heřmanův Městec získalo v rámci iniciativy Wifi4EU poukázku v maximální výši
15.000 EUR na vybudování veřejné bezdrátové sítě pro volný přístup občanů k internetu. Jelikož kompletní znění
grantové dohody, bylo k dispozici až po schválení udělení poukázky, v současné době se prověřuje její konkrétní
znění, včetně podmínek a jejich proveditelnosti.
Usnesení č. R/2019/029
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
1.

informaci o získání poukázky na vybudování bezdrátové sítě pro přístup k internetu v rámci projektu
Wifi4EU

2.

znění grantové dohody na vybudování bezdrátové sítě pro přístup k internetu v rámci projektu Wifi4EU

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

30. Koncepce Zpravodaje Leknín
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil koncepci Zpravodaje Leknín. Navrhl neměnit Zásady pro vydávání, schválené předchozí
radou. Výhrady vznesl k povinnosti uveřejnit všechny došlé příspěvky bez ohledu na kvalitu, ale nějak to v redakci ve
spolupráci s redakční radou zvládneme. Členové rady diskutovali o termínu vydávání, shodli se, že by měl být co
nejdříve po začátku měsíce, z důvodu uveřejňování kulturních a sportovních programů na již probíhající měsíc.
Diskuze proběhla nad způsobem distribuce (pošta v průběhu 3 dní), respektive nad zněním smlouvy a dodržováním
termínu roznášení.
Usnesení č. R/2019/030
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou koncepci vydávání Zpravodaje Leknín

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

31. DDM Heřmanův Městec - sleva za pronájem velkého sálu v Multifunkčním centru
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Před projednávání tohoto bodu programu odešel p. Ondřej Dostál. Pan místostarosta předložil žádost ředitelky DDM
Mgr. Kateřiny Vackové o slevu za pronájem velkého sálu v Multifunkčním centru, který DDM využívá pro kroužek
Dramaťáček pana Heřmana jednou týdně na hodinu a půl (dle platného ceníku je cena 200 Kč/hod.). Tato cena je již
snížená, neboť se jedná o školské zařízení fungující na území města a členové rady se shodli, že sleva již je obsažena v
této částce.
Usnesení č. R/2019/031
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

zamítá
žádost ředitelky DDM Heřmanův Městec Mgr. Kateřiny Vackové o slevu za pronájem velkého sálu v budově
Multifunkčního centra, který DDM využívá pro kroužek Dramaťáček pana Heřmana jednou týdně ve středu v
čase od 15.00 do 16.30 hodin.

II.

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

dát na vědomí ředitelce DDM Heřmanův Městec, paní Mgr. Kateřině Vackové
Termín: 31.1.2019

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

32. Inspekční zpráva - Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec a Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta seznámil přítomné se Zprávou o inspekci, která proběhla 27.-29.-11 2018 v Domě dětí a mládeže
Heřmanův Městec a ve dnech 5.-7.11.2018 v Mateřské škole, Heřmanův Městec, Jonášova 726. Součástí zprávy je
upozornění na chybějící chodník od hl. silnice k DDM a proběhla diskuze o návrhu na zpomalovací retardery. U
mateřské školy zpráva obsahuje výhrady k personální práci.
Usnesení č. R/2019/032
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předložené inspekční zprávy příspěvkových organizací Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec a Mateřské
školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726

33. Školská rada při ZŠ Heřmanův Městec - odvolání pana Otakara Volejníka, jmenování JUDr. Tomáše Plavce
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání odvolání pana Otakara Volejníka ze Školské rady při Základní škole
Heřmanův Městec. Člena školské rady lze odvolat na základě usnesení rady, doručením písemného odvolání do
rukou předsedy školské rady. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
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odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 167 odst. 2 sdělil, že funkce člena školské rady skončí před
uplynutím funkčního období dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do
rukou předsedy školské rady. Navrhl, aby ho ve školské radě nahradil místostarosta města, v jehož portfoliu školství
je. Stejný režim navrhl i v případě Speciální základní školy.
Usnesení č. R/2019/033
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

odvolání stávajícího člena Školské rady při ZŠ Heřmanův Městec pana Otakara Volejníka

2.

jmenování nového člena Školské rady při ZŠ Heřmanův Městec pana JUDr. Tomáše Plavce

3.

odvolání stávajícího člena Školské rady při Speciální ZŠ Heřmanův Městec pana Otakara Volejníka

4.

jmenování nového člena Školské rady při Speciální ZŠ Heřmanův Městec pana JUDr. Tomáše Plavce

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

dát na vědomí panu Otakaru Volejníkovi
Termín: 31.1.2019

1.2.

dát na vědomí Školské radě ZŠ Heřmanův Městec

1.3.

dát na vědomí Školské radě Speciální ZŠ Heřmanův Městec

Termín: 31.1.2019
Termín: 31.1.2019
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

34. Přímá podpora Festivalu netradičních sportů "NEfestival"
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost spolku Heřmani o přímou podporu Festivalu netradičních sportů "NEfestival" a to ve
výši 40.000,- Kč. Spolek pořádá druhý ročník, dle jeho informací první ročník, který se rovněž konal v prostoru
Bažantnice, navštívilo cca 1000 lidí, letos se předpokládá až dvojnásobná účast. V žádosti je uvedeno, že spolek v
případě neschválení přímé podpory bude žádat o příspěvek v rámci dotačního řízení. Členové rady se shodli, že pro
tyto podpory jsou určeny právě dotace z rozpočtu města a jiná forma finanční podpory je nesystémová.
Usnesení č. R/2019/034
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

neschvaluje
přímou podporu Festivalu netradičních sportů "NEfestival" s tím, že pro tento účel je zřízeno dotačního řízení z
prostředků města

II.

ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

informovat žadatele
Termín: 28.1.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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35. DDM - žádost o schválení přijetí věcného daru
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost o schválení přijetí věcného daru pro DDM Heřmanův Městec. Dárcem je
Společnost přátel Železných hor z.s., darem je stolní počítač Dell Vostro 260 z roku 2011 s příslušenstvím v ceně 5000
Kč (s přihlédnutím k datu pořízení a opotřebení - dle žádosti), navigace Dakota 10 PRO z roku 2011 v ceně 1000 Kč (s
přihlédnutím k datu pořízení a opotřebení - dle žádosti).
Usnesení č. R/2019/035
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
žádost o přijetí věcného daru pro DDM Heřmanův Městec od Společnosti přátel Železných hor z.s., náměstí
Míru 28, Heřmanův Městec.

II.

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

Dát na vědomí ředitelce DDM Heřmanův Městec, paní Mgr. Kateřině Vackové
Termín: 31.1.2019

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

36. Domov pro seniory Heřmanův Městec - přijetí věcného daru
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení přijetí věcného daru Domovem pro seniory. Konkrétně se jedná o barevný
televizor Changhong v hodnotě 3000 Kč a o podavač předmětů v hodnotě 390 Kč.
Usnesení č. R/2019/036
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec - barevný televizor Changhong v hodnotě
3000 Kč

2.

přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec - podavač předmětů 711 v hodnotě 390
Kč

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, panu Mgr. Petru Mazurovi
Termín: 31.1.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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37. Žádost MUDr. Svoboda - příspěvek na provoz
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost firmy Rehabilitační a ošetřovatelská péče dr. Svobody s.r.o. o příspěvek ve výši 10.000
Kč na provoz domácí péče, tj. k zakoupení přístrojů k analýze krve. Členové rady města se shodli, že kladné vyřízení
žádosti by bylo zvýhodněním jedné lékařské ordinace oproti ostatním působící na území města. Na osobní výzvu
starosty města ke společnému jednání MUDr. Svoboda nereagoval.
Usnesení č. R/2019/037
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku firmě Rehabilitační a ošetřovatelská péče dr. Svobody s.r.o.

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

38. Žádost o příspěvek - SONS Chrudim
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na schválení žádosti Oblastní pobočky SONS v Chrudimi na udělení finanční podpory
ve výši 3.000,- Kč pro rok 2019, (totožné jako v letech 2015 až 2018) z kapitoly Dotační programy města - Rezerva
rady, uvedla, že z této kapitoly letos nebylo čerpáno. Spolupráce s touto organizací byla využita občany města se
zrakovým postižením. Se žádostí byl předložen i přehled o činnosti v roce 2018.
Usnesení č. R/2019/038
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
udělení finančního příspěvku Oblastní pobočce SONS v Chrudimi z kapitoly Dotační programy města - Rezerva
rady a starosty ve výši 3.000 Kč.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku Oblastní pobočce SONS v
Chrudimi
Termín: 30.1.2019

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

odeslat finanční částku 3.000,- Kč Oblastní pobočce SONS v Chrudimi
Termín: 15.2.2019

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

39. Příspěvek na brýle
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Paní tajemnice předložila žádost ředitelky Speciální základní školy žádá o příspěvek na brýle pro žáka jejich školy. Žák
má kombinované postižení, pro výuku mu škola pořizuje kompenzační pomůcky, prvním předpokladem jsou ale
brýle, které měl nové před půl rokem a teď je rozbil. Důvodem žádosti jsou slabé sociální poměry rodiny, škola
nemůže ze svých prostředků brýle hradit. Pan Výborný s odvoláním na svoje zkušenosti z funkce ředitele školy
potvrdil, že skutečně škola jinou možnost nemá.
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Usnesení č. R/2019/039
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
příspěvek *** ********* *****, žáka SZŠ Heřmanův Městec ve výši 850,- Kč z kapitoly rezerva rady města

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat žadatele
Termín: 23.1.2019

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

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a v 17.50 hod. jednání ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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