Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 5. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 8. 4. 2019 v 15:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Jan Bareš, Zdeněk Ryčl, Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Ondřej Dostál, Mgr. Marek Výborný

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Mgr. Kateřina Vacková, ředitelka Domu dětí a mládeže

Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné a pan místostarosta uvedl hosta, p. ředitelku DDM, Mgr. Vackovou. Paní ředitelka vysvětlila,
proč se letos nekoná soutěž Poupata. Hala nevyhovuje, důvodem je nová palubovka, musela by se překrýt (zápůjčka
koberce) a toto je finančně neúnosné. Sokolovna nevyhovuje s ohledem na počet účastníků. Dodala, že to neznamená, že
nebudou již nikdy, ale musí se hledat vyhovující prostory a kompromis musí hledat ředitel SPOKUL HM, p.o. a ředitelka
DDM. Pan starosta vysvětlil, že podle jeho názoru se musí přizpůsobit počet účinkujících, pan Bareš by hledal kompromis
ve snížení počtu kategorií. Pan Ryčl se pozastavil nad tím, že rada nebyla informována dříve. Rada města nabídla pro příští
rok spolupráci, popř. roli mediátora. Paní ředitelka předala členům rady zprávu o činnosti DDM za školní rok 2017/2018,
informovala, že rozpočet soutěže Poupata je cca 150.000,- Kč. Poté pan starosta poděkoval za její návštěvu a zahájil
jednání rady. Informoval, že zápis z minulého jednání rady města byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a
nebyly proti němu vzneseny připomínky. Navrhl program následujícího jednání, který byl bez připomínek schválen.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Zpráva o stavu veřejného pořádku OOP ČR Heřmanův Městec za rok 2018

3.

Odprodej pozemku p.č. 1173/191

4.

Přeložka plynovodu na pozemku parc. č. 2186 v k.ú. Heřmanův Městec - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene

5.

Stavební úpravy domu č. p. 586 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

6.

Dodatky ke smlouvám se společností BYTEP HM s.r.o. č. 2/PK/2016 o obstarávání správy a provozu plynových
kotelen a tepelných zdrojů a č. 3/N/2016 o obstarání správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a
povinností

7.

Pravidla pro přidělování bytů a pravidla pro stanovování nájemného

8.

Ukončení Smlouvy o nájmu bytu - městský byt č. 4, Tylova čp. 386

9.

Sněm Svazu měst a obcí ČR 2019

10.

Virtuální univerzita 3.věku - dodatek ke smlouvě

11.

Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2019

12.

Počet zaměstnanců města

13.

H-CUP 2018 - turnaj v malé kopané
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Bod

Věc

14.

Pivní festival

15.

Akce na veřejném prostranství SH ČMS - SDH

16.

Revokace usnesení č. R/2018/287 ze dne 25.9.2018

17.

Žádost o finanční příspěvek - Péče o duševní zdraví

18.

Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu - MŠ Jiráskova

19.

Návrh na vyřazení majetku

20.

Vyřazení neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec

21.

Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - schválení postupu likvidace nepotřebného zařízení

22.

Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

23.

Speciální základní škola Heřmanův Městec - Informace o účasti v projektu Šablony II.

24.

Zásady čerpání sociálního fondu

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení vydaných radou města s termínem splnění od 18.3.2019 do 8.4.2019.
Všechna byla splněna v termínu.
Usnesení č. R/2019/122
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 18.3.2019 do 8.4.2019.

2.

Zpráva o stavu veřejného pořádku OOP ČR Heřmanův Městec za rok 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přiblížil Zprávu o stavu veřejného pořádku Obvodního oddělení Policie ČR v Heřmanově Městci za rok
2018, velmi pozitivně je v ní hodnocena spolupráce s Městskou policií Heřmanův Městec. Problémem je personální
stav policistů v obvodním oddělení Policie ČR.
Usnesení č. R/2019/123
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o stavu veřejného pořádku v roce 2018 v rámci služební působnosti Obvodního oddělení Policie ČR
Heřmanův Městec
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3.

Odprodej pozemku p.č. 1173/191
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost manželů Voženílkových o odkup pozemku parcelní číslo 1173/191 v k.ú. Heřmanův
Městec. Jedná se o část proluky mezi rodinnými domy v ulici Pod Nádražím. Stejný pruh byl v této proluce odprodán
v minulosti i majitelům sousedního domu č.p. 882, ale to byl pouze jeden případ, další žádosti již byly zamítnuty, s
odkupem nesouhlasí ani městský architekt a odbor Správy majetku.
Usnesení č. R/2019/124
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

nedoporučuje
odprodej pozemku parcelní číslo 1173/191 o výměře 63 m2 v k.ú. Heřmanův Městec Anetě a Radimovi
Voženílkovým, *** ******** ***, ******** ****** *** ** za cenu dle platné Cenové mapy 273,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit předložení žádosti o odprodej pozemku p.č. 1173/191 k projednání zastupitelstvu
Termín: 30.06.2019

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

4.

Přeložka plynovodu na pozemku parc. č. 2186 v k.ú. Heřmanův Městec - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu se společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices,
s.r.o., o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro část plynovodu na pozemku parc. č. 2186 v k.ú. Heřmanův
Městec ve vlastnictví Města Heřmanův Městec. V rámci zpracování projektové dokumentace úpravy přechodu pro
chodce přes silnici I/17 na náměstí Míru (proti budově České spořitelny) pro zajištění bezbariérového přístupu
(odstranění schodů) vyvstala nutnost přeložení části plynovodu v chodníku na pozemcích parc. č. 2186 a 2386 v k.ú.
Heřmanův Městec. Část přeložky plynu zasahuje také na pozemek parc. č. 2386 v k.ú. Heřmanův Městec v
soukromém vlastnictví. Zastupitelstvem města (usnesením č. Z/2018/090) byla schválena směna části tohoto
pozemku za část pozemku parc. č. 2376 v k.ú. Heřmanův Městec ve vlastnictví města. Po jejím uzavření bude podána
žádost na vklad do katastru nemovitostí. Po provedení změny vlastnictví bude se společností GasNet, s.r.o.
projednán převod práv z této smlouvy na Město Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2019/125
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy se společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o., o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení na pozemku parc. č. 2186 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy se společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností GridServices, s.r.o.,
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení na pozemku parc. č. 2186 v
k.ú. Heřmanův Městec
Termín: 31.5.2019

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

Stavební úpravy domu č. p. 586 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební úpravy domu č. p. 586. Navýšení ceny je doloženo
změnovým listem. Navýšení částky v rozpočtu města na rok 2019 bylo již schváleno Zastupitelstvem města dne
18.3.2019, a to rozpočtovým opatřením č. 1/2019.
Usnesení č. R/2019/126
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 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. 2 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na zakázku
"Stavební úpravy domu č. p. 586"
Termín: 30.4.2019

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

6.

Dodatky ke smlouvám se společností BYTEP HM s.r.o. č. 2/PK/2016 o obstarávání správy a provozu plynových
kotelen a tepelných zdrojů a č. 3/N/2016 o obstarání správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a
povinností
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení návrhy dodatků ke smlouvám se společností BYTEP HM s.r.o. na obstarávání
správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů a na obstarání správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších
práv a povinností v budově multifunkčního centra po dokončení půdní vestavby. Dodatky se týkají Smlouvy č.
2/PK/2016 o obstarávání správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů a Smlouvy č. 3/N/2016 o obstarání
správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a povinností.
Usnesení č. R/2019/127
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2/PK/2016 se společností BYTEM HM s.r.o. o obstarávání správy a
provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů

2.

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/N/2016 se společností BYTEP HM s.r.o. o obstarání správy
nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a povinností

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2/PK/2016 se společností BYTEM HM s.r.o. o
obstarávání správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů

1.2.

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/N/2016 se společností BYTEP HM s.r.o. o obstarání
správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a povinností

Termín: 30.4.2019

Termín: 30.4.2019
Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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7.

Pravidla pro přidělování bytů a pravidla pro stanovování nájemného
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na nová Pravidla pro přidělování bytů a pravidla pro stanovování nájemného.
Komise bytová a sociální návrh připomínkovala a její připomínky byly ve spolupráci s odborem sociálním zapracovány
do návrhu.
Usnesení č. R/2019/128
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, pravidla pro přidělování ostatních bytů a
pravidla pro stanovování výše nájemného v bytech Města Heřmanův Městec.

II.

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

informovat dosavadní žadatele o byt o nových pravidlech
Termín: 1.5.2019

1.2.

postupovat při přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv dle schválených pravidel
Termín: 1.5.2019

1.3.

vyrozumět nájemce bytu na dobu neurčitou o zvýšení nájemného dle zákonných pravidel
Termín: 31.5.2019

2. Lucii Kratochvílové, vedoucí sekretariátu
2.1.

zveřejnit na úřední desce
Termín: 20.4.2019

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

8.

Ukončení Smlouvy o nájmu bytu - městský byt č. 4, Tylova čp. 386
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu od paní Pavlíny Hezké. Sociální odbor navrhl
vyhovět paní Hezké a ukončit nájemní vztah na městský byt dohodou ke dni 30.4.2019, rada města souhlasila.
Usnesení č. R/2019/129
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
ukončení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4 o velikosti 1+1, na adrese Tylova čp. 386, Heřmanův
Městec s Pavlínou Hezkou, trvale bytem ****** *** ***, ******** ****** dohodou ke dni 30.4.2019

II.

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

informovat Pavlínu Hezkou o ukončení nájemního vztahu
Termín: 30.4.2019

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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9.

Sněm Svazu měst a obcí ČR 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na vyslání jeho jako zástupce města na volební sněm Svazu měst a obcí.
Usnesení č. R/2019/130
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

rozhoduje
o vyslání zástupce města Heřmanův Městec, na XVII. Sněm Svazu měst a obcí České Republiky konaný dne 23. a
24.5. 2019, kterým je starosta města Josef Kozel

II.

navrhuje
pro volbu člena Rady Svazu měst a obcí České republiky na XVII. Sněmu svazu konaném dne 23. a 24.5.2019 v
Ostravě, pana Josefa Kozla, starostu města Heřmanův Městec

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

10. Virtuální univerzita 3.věku - dodatek ke smlouvě
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení návrh Dodatku smlouvy k provozování Konzultačního střediska VU3V od České
zemědělské univerzity v reakci na nařízení EU (GDPR) o ochraně osobních údajů.
Usnesení č. R/2019/131
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě s Českou zemědělskou univerzitou O spolupráci při rozvoji vzdělávání seniorů, které je
zajištěno Virtuální univerzitou třetího věku.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podpis dodatku č.1 a odeslání na ČZU v Praze
Termín: 30.4.2019

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

11. Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení seznam umístěných stánkařů s občerstvením na Bartolomějské pouti v roce 2019.
Pro letošní pouť se přihlásilo velké množství zájemců, ovšem s ohledem na limitovaný odběr elektřiny z jednoho
rozvaděče, bylo nutno udělat výběr. Byli vybráni ti prodejci, se kterými máme dobré zkušenosti z minulých let a
víme, že jsou schopni zabezpečit velký nápor návštěvníků. Ostatní volné stánky v areálu pouti se budou moci
rezervovat od 2.5. přes rezervační systém na internetových stánkách města pro jiný sortiment než občerstvení.
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Usnesení č. R/2019/132
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti konané ve dnech 23. - 26.8.2019
celkem 22 prodejcům, a to: 1) Hájková Růžena, 2) Hájek Antonín, 3) Jandová Monika, 4) Agentura RR s.r.o., 5)
Spilka Jiří, 6) Zvárová Zuzana, 7) Berousek Robert, 8) Paldus Emil, 9) Paldus František, 10) Tichý Jiří, 11) Laun
Antonín, 12) Paldus Ludvík, 13) Jílková Michaela, 14) Visinger František, 15) Malečková Eva, 16) Lagron Matěj,
17) Kolářík Libor, 18) Jan Rochl, 19) František Visinger st., 20) Jarmila Lagronová, 21) Tomáš Štein, 22) Paldus
Emil ml.

II.

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

informovat žadatele
Termín: 17.4.2019

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

12. Počet zaměstnanců města
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost o odsouhlasení navýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovníka v technické skupině na
dobu určitou. Důvodem je neposkytnutí požadovaného množství pracovníků na pozici VPP z úřadu práce, jejichž plat
byl úřadem i dotován. Pro letošní rok úřad práce poskytl příspěvek jen na jednu pozici VPP a druhá pozice je v
jednání, využiti budou i pracovníci v režimu veřejné služby, ale i tak je oproti předchozímu roku na údržbu města cca
o 8 pracovníků méně. Proto byl zpracován návrh přijmout jednoho pracovníka na pozici dělníka technické skupiny na
dobu určitou 7 měsíců, a tedy navýšení počtu zaměstnanců o 1 pracovníka v technické skupině. Jeho plat bude
pokryt ze schváleného rozpočtu, který počítal s doplatkem na pracovníky VPP. Členové rady se shodli, že je možno
navýšit i o dva pracovníky, při dodržení rozpočtu. Hlasováno bylo o upraveném usnesení.
Usnesení č. R/2019/133
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
navýšení počtu pracovníků v technické skupině od 1.5.2019 na dobu max. 7 měsíců o dva pracovníky při
dodržení rozpočtu na mzdy

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

uzavřít pracovní smlouvu
Termín: 17.5.2019

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

13. H-CUP 2018 - turnaj v malé kopané
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost p. Petra Jandy o užívání veřejného prostranství (hřiště a jeho okolí) a WC v
Bažantnici pro účely pořádání "13.ročníku H-CUPu - turnaje v malé kopané" dne 13.7.2019 v čase od 9:00 do 01:00
hod. následujícího dne. Rozsah využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC navrhl shodné jako v minulých letech,
tzn. že zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a uhradí spotřebovanou vodu, elektřinu a poplatek za
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užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou. Členové rady se shodli nepovolit akci do 01.00 hod
následujícího dne, s tím, že stále platí OZV č. 1/2018 o nočním klidu (0.00 až 6.00 hod.).
Usnesení č. R/2019/134
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 13. ročníku H-CUPu - turnaje v malé kopané dne
13.7.2019 v době od 9:00 - 24:00 hod., včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím,
že žadatelé zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou
vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.

II.

neuděluje
výjimku z doby stanovené Obecně závaznou vyhláškou č.5/2016 čl.2/2, a stanovuje ukončení akce na H-CUP
2018 dne 13.7.2018 v 24.00 hod, s tím že stále platí OZV č. 1/2018 o nočním klidu.

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

zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 13.7.2019
Termín: 26.4.2019

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

provést vyúčtování energií a poplatků
Termín: 31.7.2019

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

14. Pivní festival
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost p. Jandové o užívání veřejného prostranství a WC v Bažantnici pro účely pořádání 6.
ročníku akce "Pivní festival" dne 15.6.2019 v čase od 10:00 do 24:00 hod. Rozsah využití a podmínky zapůjčení
prostoru a WC jsou shodné jako v minulých letech, pořadatelská služba je 8 osob. Žadatelka zabezpečí úklid
pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za užívání
veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.
Usnesení č. R/2019/135
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 6. ročníku Pivního festivalu dne 15.6.2019 v době od
10:00 - 24:00 hod., včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatelka
zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu
a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.

II.

uděluje
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.5/2016 čl.2/2, výjimku z doby stanovené touto vyhláškou. Tato
výjimka spočívá v prodloužení doby konání kulturní akce „Pivní festival 2018" do 24:00 hodin

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

zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 15.6.2019
Termín: 26.4.2019

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

dát na vědomí žadatelům rozhodnutí rady RM
Termín: 26.4.2019

2.2.

provést vyúčtování energií a poplatků
Termín: 12.7.2019

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

15. Akce na veřejném prostranství SH ČMS - SDH
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost SDH Heřmanův Městec o povolení akce na veřejném prostranství v pátek dne
26.4.2019 od 7.00 do 13.00 hod na tradiční ukázky činnosti SDH pro školy i veřejnost, a v sobotu dne 18.5.2019 od
8.00 do 16.00 hod na tradiční hasičkou soutěž, včetně bezúplatného pronájmu veřejných WC. Veškerý úklid zajistí
vlastními silami.
Usnesení č. R/2019/136
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

využití veřejného prostranství Bažantnice dne 26.4.2019 od 7.00 do 13.00 hod na tradiční ukázky
činnosti SDH pro školy i veřejnost, včetně bezplatného pronájmu veřejných WC.

2.

využití veřejného prostranství Bažantnice dne 18.5.2019 od 8.00 do 16.00 hod na tradiční hasičkou
soutěž "O pohár starosty města" a "O putovní pohár Ondry Sachse", včetně bezplatného pronájmu
veřejných WC.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat SH ČMS - SDH Heřmanův Městec o schválení užití veřejného prostranství
Termín: 12.4.2019

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

16. Revokace usnesení č. R/2018/287 ze dne 25.9.2018
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost o revokaci usnesení č. R/2018/287 ze dne 25.9.2018, ve kterém bylo schváleno
radou města vyřazení neupotřebitelného majetku DDM. Pan ředitel SPOKUL HM, p.o. je schopen tento majetek (8
stolů v ceně 2760,- Kč) ještě využít, a proto požádal o jeho převedení. Z tohoto důvodu se revokuje původní usnesení
o vyřazení majetku a navrhuje se jeho převod příspěvkové organizaci SPOKUL HM, p.o.
Usnesení č. R/2019/137
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

revokuje
usnesení č. R/2018/287 ze dne 25.9.2018 s tím, že ukládá převést neupotřebitelný majetek (8 stolů) DDM do
majetku SPOKUL HM, p.o.

II.

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

dát na vědomí ředitelce DDM Heřmanův Městec Mgr. Kateřině Vackové
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Termín: 30.4.2019
1.2.

zajistit převod výpujčky majetku dle žádosti
Termín: 10.5.2019

1.3.

zajistit převod neupotřebitelného majetku města z čp. 4 (stolek pod PC - IČ 268) na organizaci
SPOKUL HM, p.o.
Termín: 10.5.2019

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

17. Žádost o finanční příspěvek - Péče o duševní zdraví
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost o poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizace Péče o duševní zdraví. Z
kapitoly rezerva rady města (dotace 50.000,- Kč) bylo již letos schváleno čerpání ve výši 19.850,- Kč na podobné
žádosti. Žádající organizace poskytla v roce 2018 sedmi klientům z našeho města přímou péči v rozsahu 181 hod.,
proto je navrženo z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady poskytnout příspěvek ve výši 3.000 Kč, podobně
jako město poskytuje příspěvek dalším neziskovým organizacím (např. SONS, SU Chrudimska, Bílý kruh bezpečí,
Křižovatka handicap centrum o.p.s. apod.)
Usnesení č. R/2019/138
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
udělení finančního příspěvku společnosti Péče o duševní zdraví Pardubice, Bělehradská 389, IČO 64242218, z
kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000 Kč.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku se zástupcem společnosti
Péče o duševní zdraví
Termín: 19.4.2019

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

odeslat finanční částku 3.000,- Kč společnosti Péče o duševní zdraví
Termín: 12.4.2019

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

18. Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu - MŠ Jiráskova
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Jiráskova na vybavení
oddělení U motýlka novým, účelnějším nábytkem. Rozpis vybavení třídy a předpokládaná částka paní ředitelka
popsala v žádosti. Stav rezervního fondu k 31.3.2019 činí 243 699,11 Kč.
Usnesení č. R/2019/139
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
použití rezervního fondu na vybavení oddělení U motýlka novým účelnějším nábytkem
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II.

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

dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova, paní Mgr. Irmě Celundové
Termín: 31.3.2019

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

19. Návrh na vyřazení majetku
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila radě města návrhy na vyřazení majetku města, které byly zpracovány inventarizačními
komisemi při inventarizaci majetku 2018.
Usnesení č. R/2019/140
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
likvidaci nepotřebného majetku dle návrhu na vyřazení majetku

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit fyzickou likvidaci majetku dle příloh č. 1 - č.7
Termín: 31.8.2019

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

provést účetní vyřazení likvidovaného majetku
Termín: 30.9.2019

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

20. Vyřazení neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrhy příspěvkových organizací MŠ Jiráskova, ZŠ Heřmanův Městec a MŠ Jonášova k
vyřazení nepotřebného majetku. Příspěvkové organizace, pokud majetek nebyl nevratně poškozen a znehodnocen,
informovaly o svém úmyslu ostatní příspěvkové organizace a poskytly tak možnost k převodu majetku.
Usnesení č. R/2019/141
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného majetku dle seznamu jednotlivých příspěvkových organizací

II.

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

zajistit vyřazení majetku z inventárních seznamů města
Termín: 30.9.2019

1.2.

informovat ředitele jednotlivých příspěvkových organizací
Termín: 31.8.2019

2. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
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2.1.

zajistit fyzickou likvidaci majetku dle schválených seznamů majetku k vyřazení
Termín: 31.8.2019

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

21. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - schválení postupu likvidace nepotřebného zařízení
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil zápis z jednání likvidační komise Domov pro seniory ze dne 21.3.2019, včetně
doporučeného postupu likvidace a seznamu nepotřebného majetku.
Usnesení č. R/2019/142
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
navržený postup a vyřazení majetku dle přiloženého sezamu Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův
Městec

II.

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru
Mazurovi
Termín: 30.4.2019

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

22. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost o schválení přijetí věcného daru pro Domov pro seniory Heřmanův Městec.
Jednalo se o barevný televizor SAMSUNG v hodnotě 5 000 Kč od pana Josefa Horáka.
Usnesení č. R/2019/143
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
žádost o přijetí věcného daru Domovem pro seniory Heřmanův Městec. Jedná se o přijetí barevného televizoru
SAMSUNG v hodnotě 5 000 Kč

II.

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

dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, panu Mgr. Petru Mazurovi
Termín: 22.4.2019

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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23. Speciální základní škola Heřmanův Městec - Informace o účasti v projektu Šablony II.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání materiál pod názvem "Informace a souhlas s účastí v projektu Šablony II",
který předložila Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka SZŠ Heřmanův Městec. Jedná se o pokračování výzvy Šablony I, kterou
SZŠ Heřmanův Městec realizuje již druhým rokem. Cílem výzvy Šablony II je osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů, rozvoj aktivity školy, spolupráce s rodiči a jiné. Délka projektu je 24 měsíců, datum zahájení 1.9.2019.
Usnesení č. R/2019/144
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s účastí SZŠ Heřmanův Městec v projektu Šablony II. Délka projektu 24 měsíců, datum zahájení 1.9.2019.

II.

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

dát na vědomí ředitelce SZŠ Heřmanův Městec, Mgr. Evě Dvořákové
Termín: 22.4.2019

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

24. Zásady čerpání sociálního fondu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila návrh na úpravu zásad čerpání sociálního fondu. Ten se plní stanoveným podílem z
vyplacených mezd a vzhledem k tomu, že byly navýšeny mzdové tarify stouplo i jeho plnění a lze i více čerpat. Návrh
obsahuje navýšení odměn při životních jubileích, hodnoty půjček, příspěvku na stravenky a pojištění, rozšiřují se
možnosti čerpání příspěvku na kulturu a možnost čerpat příspěvek na nákup vybavení ke zlepšení pracovního
prostředí.
Usnesení č. R/2019/145
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
zásady čerpání sociálního fondu s platností od 1.5.2019

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

Pan starosta otevřel diskuzi na téma organizace akce Dny pro rodinu v letošním roce. Rada se shodla, že osloví spolky na
území města s návrhem finanční podpory, pokud spolek připraví akci cílenou na rodinu. Pan místostarosta informoval o
zprávě o kontrole hygieny v MŠ Jonášova.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta

Strana 13/13

