Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 22. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 5. 12. 2017 ve 13:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:

Petr Kotora, MBA

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Mgr. Kateřina Vacková, ředitelka Domova dětí a mládeže

Text zahájení:
V úvodu jednání pan starosta přivítal členy rady města, omluvil p. Petra Kotoru, MBA a p. PharmDr. Terezu Machovou.
Uvedl paní ředitelku Domu dětí a mládeže v Heřmanově Městci Bc. Kateřinu Vackovou. Paní ředitelka předala každému
členu rady hodnotící zprávu. Konstatovala, že každý rok nabíhají nové kroužky (architekt), navštěvují je předškoláci, žáci
ZŠ, SŠ i VŠ, i dospělí zájemci (keramika). DDM pořádá tradiční akce např. čarodějnice, taneční soutěž Poupata,
prázdninové výjezdní i příměstské tábory (letos se zúčastnilo 200 dětí). DDM navštěvuje 500 zájemců všech věkových
kategorií, k dispozici je dopravní hřiště. DDM zaměstnává 40 lektorů, kteří musí mít pedagogické vzdělání popř. certifikát
na volnočasovou činnost. Fungují i jako dohlídávací zařízení. Finanční zdroje jsou ze zápisného a účastnického poplatku
jednotlivých účastníků, z MěÚ, Pardubického kraje, z operačních programů (např. Doprava a v roce 2018 bude program
Výzkum, vývoj, vzdělávání). Chybí větší prostory pro dohlídávací činnost. Zmínila rekonstrukci sociálních zařízení, plánuje
se rekonstrukce učeben, částečnou výměnu nábytku, rekonstrukci zádveří a elektrorozvodů. Na hraně životnosti je
tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění.
Pan starosta chtěl znát počet dětí místních a z okolních obcí, paní ředitelka uvedla, že lze kdykoliv z jejich statistiky
dohledat. Bylo konstatováno, že v porovnání s jinými DDM, jsou ceny kurzů trošku nižší.

Pan starosta poděkoval p. ředitelce B. Kateřině Vackové, konstatoval, že zápis z 21. jednání rady města byl zveřejněn a
nebyly k němu žádné připomínky. Podklady včetně programu k dnešnímu jednání byly členům rady zaslány dne
30.11.2017 a doplněny dne 1.12.2017. Po odeslání podkladů k jednání byl z Krajského úřadu Pardubického kraje zaslán ke
schválení Dodatek k již uzavřené smlouvě o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb. Aby mohl být
schválen zastupitelstvem kraje a vyplacen ještě v letošním roce, je nutno ho neprodleně schválit a vrátit na krajský úřad.
Proto je navrhováno zaslaný program doplnit o bod 18) "Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20271", členové rady
doplnění programu odsouhlasili.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Komise cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy

3.

Smlouvy o spolupráci

4.

Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing

5.

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství - BALONKY 2017

6.

Zřízení věcného břemene - Chotěnice

7.

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
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Bod

Věc

8.

Smlouva o nájmu bytu - V Lukách čp. 955

9.

Dodatek ke smlouvě číslo 03/2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci

10.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Rekonstrukce chodníků v ulicích Podél Dráhy a Zahradní

11.

Odměny ředitelů PO

12.

Dům dětí a mládeže - čerpání fondu odměn a fondu rezervního

13.

SPOKUL HM, p.o. - čerpání fondu odměn a rezervního fondu

14.

Základní škola - čerpání fondu odměn a rezervního fondu

15.

Pravidla udělování dotací pro rok 2018

16.

Rozpočtové opatření RM 4/2017

17.

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 4/2017

18.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20271

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu přijatých usnesení, všechna byla v termínu od poslední rady tj. 21.11.2017 do dne
konání jednání splněna, přehled způsobů plnění byl předložen v přehledné sestavě.
Usnesení č. R/2017/427
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období 22.11.2017 až 5.12.2017

2.

Komise cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil zápis z jednání Komise cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy
č. 6/2017, na jednání byla kromě jiného řešena restaurace mapy města a okolí, umístěná v budově úřadu na nám.
Míru čp. 4.
Usnesení č. R/2017/428
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zápis z jednání Komise cestovního ruchu, propagace a spolupráce s partnerskými městy ze dne 6.11.2017, č.
6/2017.
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3.

Smlouvy o spolupráci
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování dětí do MŠ a
Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem dětí ze spádových obcí. Jedná se o
obce: Hošťalovice, Jezbořice, Klešice, Kostelec u HM, Načešice, Úherčice, Rozhovice, Svinčany, Vápenný Podol,
Vyžice, Stojice. (Načešice nežádají o MŠ, mají v obci). Při umisťování dětí budou mít přednost děti s trvalým
bydlištěm v Heřmanově Městci.
Usnesení č. R/2017/429
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování dětí do MŠ s obcemi
Hošťalovice, Jezbořice, Klešice, Kostelec u HM, Úherčice, Rozhovice, Svinčany, Vápenný Podol, Vyžice,
Stojice.

2.

Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s obcemi Hošťalovice, Jezbořice, Klešice,
Kostelec u HM, Načešice, Úherčice, Rozhovice, Svinčany, Vápenný Podol, Vyžice, Stojice.

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

4.

Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Martiny Kumperové zastupující neorganizovanou skupinu chovatelů
psů zabývající se kynologickým sportem COURSING. Rada města již tuto aktivitu podpořila usnesením č. R/2016/453
dne 14.12.2016. Vzhledem k bezproblémové spolupráci navrhuje prodloužení do 30.6.2018, za předpokladu jasně
definované zodpovědné osoby pořadatele těchto setkání, ohraničení cvičícího prostoru a přesného harmonogramu
termínů akcí.
Usnesení č. R/2017/430
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
bezúplatné užití části pozemku p.č. 1024/1 v parku Bažantnice pro pravidelné setkávání vyznavačů
kynologického sportu Coursing na období 1.1.-30.6.2018.

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

se zástupci žadatele sepsat definici pravidel provozu kynologického sportu Coursing v části
pozemku p.č. 1024/1 parku Bažantnice obsahující zejména zodpovědnou osobu pořadatele těchto
setkání, ohraničení cvičícího prostoru a přesný harmonogram termínů akcí
Termín: 31.12.2017

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

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství - BALONKY 2017
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta uvedl žádost spolku Živé město Heřmanův Městec, z.s. o povolení užívání veřejného prostranství pro
akci Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 2017 v prostoru Masarykova náměstí u kašny (p.č. 28181/1 v k.ú.
Heřmanův Městec) dne 10.12.2017 od 14.00 do 16.00 hod. Akce je zahrnuta v plánu kulturních akcí města,
podpořena v dotačním řízení města, probíhala i v letech předchozích a nebyly k ní žádné výhrady.
Usnesení č. R/2017/431
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
žádost spolku Živé město o povolení užívání veřejného prostranství na Masarykově náměstí (p.č. 2181/1 v k.ú.
Heřmanův Městec) pro akci Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi 2017 dne 10.12.2017 od 14.00 do 16.00
hod.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat žadatele spolek Živé město Heřmanův Městec, z.s.
Termín: 10.12.2017

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

6.

Zřízení věcného břemene - Chotěnice
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-122008806/VB/1 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku parc.č. 557/1 v k.ú.
Chotěnice. Jedná se o umístění nového vedení kabelu NN v délce 24 metrů a poplatek za zřízení je stanoven dle usn.
č. 20/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 15.000,- Kč + DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena dne 31.5.2017
usnesením č.R/2017/192.
Usnesení č. R/2017/432
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IP-122008806/VB/1, Heřmanův Městec, Chotěnice, Město Heř. Městec, st. 81, KNN se společností ČEZ Distribuce,
a.s. na pozemku parc. č. 577/1 v k.ú. Chotěnice.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene dle smlouvy č. IP-12-2008806/VB/1 Chotěnice
Termín: 31.1.2018

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

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost o prodloužení nájemních smluv, které město Heřmanův Městec uzavřelo v
předešlých letech se Zdeňkem Mrkusem, Janem a Marcelou Baxovými, Jiřím a Hanou Starými na městské byty. Výše
uvedení si na MěÚ podali žádost o prodloužení nájmu o další rok, tj. od 1.1.2018 do 31.12.2018. Nemají vůči městu
žádné nedoplatky a jsou bezproblémovými nájemci.
Usnesení č. R/2017/433
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 1.1.2018 do 31.12.2018
1.2. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec manž.
Baxovým, a to od 1.1.2018 do 31.12.2018
1.3.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Tylova čp. 387, Heřmanův Městec manž. Starým, a
to od 1.1.2018 do 31.12.2018

II.

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

zajistit uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytů
Termín: 18.12.2017

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

8.

Smlouva o nájmu bytu - V Lukách čp. 955
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta vysvětlil historii bytového domu V Lukách čp. 955, město Heřmanův Městec je jeho vlastníkem. Paní
Petra Holubová požádala o převod nájmu bytu č. A 35, původním nájemcem bytu byla od 1.11.2009 do 20.11.2017
paní Dagmar Vlková.
Usnesení č. R/2017/434
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. A 35 (2 + 1) V Lukách čp. 955 v Heřmanově Městci s Petrou Holubovou

II.

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

zajistit podepsání Smlouvy o nájmu bytu
Termín: 18.12.2017

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

Dodatek ke smlouvě číslo 03/2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice shrnula jak je řešena bezpečnost práce je na úřadě, a to částečně vlastním pracovníkem a částečně
smluvně p. Jakubem Novotným. S ním byla uzavřena smlouva na konci roku 2016 s platností 1 rok. Po vyhodnocení
spolupráce je předkládán návrh tuto smlouvu prodloužit do 31.12.2018.
Usnesení č. R/2017/435
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Dodatku ke smlouvě číslo 03/2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci s p. Jakubem Novotným

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

zajistit uzavření Dodatku ke smlouvě číslo 03/2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci
Termín: 11.12.2017

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

10. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Rekonstrukce chodníků v ulicích Podél Dráhy a Zahradní
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Rekonstrukce chodníků v ulicích Podél
Dráhy a Zahradní. Z důvodů klimatických podmínek budou práce rozděleny na dvě etapy s tím, že I. etapa bude
dokončena 22.12.2017 a II. etapa bude dokončena 30.4.2018. Zároveň bude rozdělena na dvě etapy i fakturace, což
je zohledněno v rozpočtovém opatření č. 4/2017.
Usnesení č. R/2017/436
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce chodníků v ulicích Podél Dráhy a Zahradní" se
společností Radek Římek Kostelec u Heřmanova Městce.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce chodníků v ulicích Podél
Dráhy a Zahradní" se společností Radek Římek Kostelec u Heřmanova Městce.
Termín: 5.1.2018

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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11. Odměny ředitelů PO
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Před projednáváním tohoto bodu se dostavila se p. PharmDr. Machová.
Pan místostarosta předložil návrh odměn za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů ředitelů příspěvkových
organizací za období - červen až listopad běžného roku.
a vysvětlil způsob hodnocení ředitelů. Pan Dvořák, MBA se pozastavil nad úrovní některých zpráv o činnosti
organizací, např. chybí způsob splnění zadaných kritérií.
Po schválení navrhovaného usnesení se z jednání omluvil p. Fr. Dvořák, MBA.
Usnesení č. R/2017/437
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací za splnění mimořádných pracovních úkolů v souladu s § 134
zákoníku práce. Výplata odměny může být uskutečněna pouze v případě, že PO má dostatek mzdových
prostředků.

II.

ukládá
1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi
1.1.

informovat ředitele PO města
Termín: 12.12.2017

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

12. Dům dětí a mládeže - čerpání fondu odměn a fondu rezervního
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost Mgr. Kateřiny Vackové, ředitelky DDM o čerpání fondu odměn ve výši 40 000 Kč,
(aktuální stav fondu k 30.9.2017 činí 85 646 Kč). V souvislosti s čerpáním fondu odměn také o čerpání fondu
rezervního ve výši 14 600 Kč, (aktuální stav fondu k 30.9.2017 činí 100 125 Kč) na úhradu povinných odvodů (sociální
a zdravotní pojištění, FKSP a povinné pojištění zaměstnanců).
Usnesení č. R/2017/438
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve výši 40 000 Kč z fondu odměna a 14 600 Kč z rezervního fondu. Částka bude
použita na vyplacení odměn pro zaměstnance DDM Heřmanův Městec

II.

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

dát na vědomí ředitelce DDM Heřmanův Městec, paní Mgr. Kateřině Vackové
Termín: 12.12.2017

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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13. SPOKUL HM, p.o. - čerpání fondu odměn a rezervního fondu
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost pana Dalimila Nevečeřala, ředitele SPOKUL HM, p.o. o čerpání fondu odměn ve
výši 55 000 Kč, (aktuální stav fondu k 30.9.2017 činí 150 000 Kč). V souvislosti s čerpáním fondu odměn také o
čerpání fondu rezervního ve výši 17 000 Kč, (aktuální stav fondu k 30.9.2017 činí 195 812 Kč) na úhradu povinných
odvodů (sociální a zdravotní pojištění, FKSP a povinné pojištění zaměstnanců).

Usnesení č. R/2017/439
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve výši 55 000 Kč z fondu odměna a 17 000 Kč z rezervního fondu. Částka bude
použita na vyplacení odměn pro zaměstnance SPOKUL HM, p.o.

II.

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

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o., panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 12.12.2017

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

14. Základní škola - čerpání fondu odměn a rezervního fondu
Předkládá: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost pana Mgr. Stanislava Mráze, ředitele ZŠ o čerpání fondu odměn ve výši 130 000
Kč, (aktuální stav fondu k 30.9.2017 činí 219 913 Kč). V souvislosti s čerpáním fondu odměn také o čerpání fondu
rezervního ve výši 47 000 Kč, (aktuální stav fondu k 30.9.2017 činí 161 746 Kč) na úhradu povinných odvodů (sociální
a zdravotní pojištění, FKSP a povinné pojištění zaměstnanců).
Usnesení č. R/2017/440
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uvolnění finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z fondu odměn a 47 000 Kč z rezervního fondu. Částka bude
použita na vyplacení odměn pro zaměstnance ZŠ

II.

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

dát na vědomí řediteli ZŠ Heřmanův Městec panu Mgr. Stanislavu Mrázovi
Termín: 12.12.2017

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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15. Pravidla udělování dotací pro rok 2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta podrobně vysvětlil způsob přípravy novelizace zásad i pravidel udělování dotací, byly využity a
zapracovány některé návrhy oslovených komisí (sportovní, kulturní a pro výchovu a vzdělávání). Vysvětlil jakým
způsobem byla pravidla a zásady novelizovány a doplněny. Členové rady se shodli, že vyhodnocení uplynulého roku
bude součástí žádosti na další rok. Členové odsouhlasili termín pro podávání všech žádostí do 31.1., rovněž ponechat
odkaz, že se přihlíží ke schváleným kritériím, neakceptovat možnost druhého kola žádostí, pokud by nebyly
prostředky vyčerpány a doplnit počet členů k 31.12. do 18 a nad 18 let. Nově zavádí pravidla pro rozdělení z rezervy
rady a starosty města.

Usnesení č. R/2017/441
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

ZÁSADY pro poskytování dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec platné od 1.1.2018

2.

Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2018 - PROGRAM PODPORY SPORTU

3.

Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2018 - PROGRAM PODPORY KULTURY

4.

Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2018 - PROGRAM PODPORY SPOLKOVÉ A KOMUNITNÍ ČINNOSTI

5.

Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2018 - PROGRAM PODPORY VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

6.

Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2018 - PROGRAM PODPORY Z REZERVY RADY A STAROSTY
MĚSTA

ukládá
1. Ondřejovi Baumgartnerovi, vedoucí IT
1.1.

zajistit zveřejnění všech dotačních dokumentů v souladu se zásadami
Termín: 31.12.2017

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

16. Rozpočtové opatření RM 4/2017
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Rozpočtové opatření č. 4/2017. Na základě přidělené dotace Pardubického kraje
Jednotce SDH za uskutečněné výjezdy, je tato částka zahrnuta do příjmů a zároveň do výdajů pro Jednotku SHD.
Usnesení č. R/2017/442
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Rozpočtové opatření Rady města č. RM/2017/04
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II.

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

zapracovat rozpočtové opatření č. RM/2017/04 do rozpočtu města a informovat velitele JSDH o
způsobu využití dotace
Termín: 15.12.2017

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

17. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 4/2017
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 4/2017, zohledněny jsou na straně výdajů nevyčerpané
finance na investičních akcích, které budou přesunuty do příštího roku. Na straně příjmů se jedná o nedaňové
příjmů, kapitálové příjmů a přijaté dotací. Bilance tohoto rozpočtového opatření je kladná +14.957.453 Kč, celková
bilance po přijetí tohoto RO bude + 3.928.934 Kč (viz. příloha - RO)

Usnesení č. R/2017/443
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 4/2017 dle položkového
znění, které je přílohou tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

seznámit zastupitelstvo s dosavadními RO Rady města
Termín: 12.12.2017

1.2.

předložit zastupitelstvu návrh RO zastupitelstva města ZM/04/2017 ke schválení
Termín: 12.12.2017

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

18. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20271
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice na základě doplnění programu jednání předložila návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20271 o
poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu pečovatelské služby poskytované v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Na základě původní smlouvy a Dodatku č. 1, byla přidělena účelová dotace v
celkové výši 225 000,- Kč. Dodatkem dojde k navýšení dotace o částku ve výši 5 850,- Kč.
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Usnesení č. R/2017/444
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20271 o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb

II.

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

zajistit odeslání schváleného a podepsaného Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/17/20271 na Krajský
úřad Pardubického kraje.
Termín: 8.12.2017

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

Pan starosta poděkoval přítomným členům rady města za spolupráci a jednání v 14.40 ukončil.

Josef Kozel, starosta

Otakar Volejník, místostarosta
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