Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 10. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 24. 6. 2019 v 15:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Zdeněk Ryčl, Ing. Zdenka Sedláčková, Ing. Lenka Ulrichová

Omluveni:

Jan Bareš, Ondřej Dostál

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Ing. arch Ondřej Teplý

Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, premiérově novou členku rady p. Ulrichovou, omluvil p. Bareše a p. Dostála z pracovních
důvodů a přivítal pozvaného architekta města. Důvodem pozvání architekta byly plány s hlavním náměstím po
odstěhování autobusového nádraží. Konstatoval, že názory jsou různé (parkoviště, stromy). Pro něho je náměstí
pobytovým prostorem, bude náročné najít shodu zde bydlících občanů, podnikatelů, návštěvníků, ale i města jako
pořadatele kulturních akcí města a správce veřejného prostranství. Navrhl vypsat architektonickou soutěž, kde je
podstatné znění zadání, Česká komora architektů, jejímž je členem, má zpracován postup při vyhlašování
architektonických soutěží, který by bylo vhodné použít. Přiblížil varianty výběrových řízení, časový rámec soutěže vidí v
příštím roce, primární je zařadit ji do připravovaného rozpočtu pro rok 2020. Pan Ryčl konstatoval, že by bylo vhodné řešit
pospolu obě náměstí, Medov a zpřístupnění Podolského potoka. Po proběhlé diskuzi s městským architektem mu pan
starosta poděkoval za účast a rozloučil se s ním.
Následně konstatoval, že zápis z minulého jednání byl bez připomínek, a tak byl zveřejněn jako obvykle na úředních
deskách a webu města. Předkládaný program navrhl doplnit o bod 24) Nadační fond CEMEX - smlouva o příspěvku městu
a pan místostarosta navrhl doplnění bodu 25) ZŠ Heřmanův Městec - projekt Šablony 2020.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Komise bytová a sociální

3.

Komise pro cestovní ruch a propagaci města

4.

Přechod nájmu části pozemku p.č. 2101/8

5.

Přechod nájmu na pozemek p.č. st. 1353

6.

Přechod nájmu pozemku p.č. 1104/9

7.

Zřízení věcného břemene - Na Ježkovce če. 1948- knn

8.

Žádost o finanční příspěvek - Oblastní charita Pardubice

9.

Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing

10.

Žádost o volný přístup na veřejné toalety-Oční optika

11.

Bažantnice fest

12.

Prodloužení smluv o nájmu městských bytů

13.

Smlouva o nájmu bytu č. A 25 - V Lukách čp. 955
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Bod

Věc

14.

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

15.

Žádost o čerpání fondu investic - Základní škola Heřmanův Městec

16.

DDM na vědomí - Protokol o kontrole HZS a Zpráva o revizi elektrického zařízení

17.

Výsledky kontrol příspěvkových organizací provedených finančním výborem

18.

Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací

19.

Prodejní ceny propagačních materiálů města

20.

Česká pošta - umístění nové schránky

21.

Veřejnoprávní smlouva - SO Heřmanoměstecko - provoz TIC 2019

22.

Návrh nového usnesení - pověření dalšího člena Zastupitelstva města Heřmanův Městec jako oddávajícího

23.

Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 2.pololetí 2019

24.

Nadační fond CEMEX - smlouva o příspěvku městu

25.

ZŠ Heřmanův Městec - projekt Šablony 2020

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od 10.6.2019 do 24.6.2019. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č. R/2019/221
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 10.6.2019 do 24.6.2019.

2.

Komise bytová a sociální
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil Zápis z jednání komise bytové a sociální č. 4/2019, stručně shrnul obsah jednání např. že
ve městě chybí lavičky, odpadkové koše a problémem je pohyb cyklistů po parku. Diskutováno bylo i o tanečních
večerech pro seniory.
Usnesení č. R/2019/222
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise bytové a sociální č. 4/2019

II.

ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
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1.1.

projednat připomínky s příslušnými pracovníky města a ředitelem SPOKULu a informovat komisi
Termín: 30.09.2019

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

3.

Komise pro cestovní ruch a propagaci města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta přiblížil jednání komise, na kterém proběhla diskuze o statistice návštěvnosti turistických míst,
propagačních materiálech a jejich nutné aktualizaci, certifikátu Cyklisté vítáni a stavu informačních cedulí. Byla
podána informace o spolupráci zdejší ZŠ se ZŠ v Bechyni, o připravované sezoně v Autokempu Konopáč a o nápadu
zřídit městský instagram.
Usnesení č. R/2019/223
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města č. 4/2019

4.

Přechod nájmu části pozemku p.č. 2101/8
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost pana Kotrby o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 2101/8 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, na kterém je část koryta náhonu mlýna. Nájemní smlouva byla uzavřena s
paní Hanou Kotrbovou, která zemřela. O pronájem části tohoto pozemku požádala paní Hana Němcová (dcera paní
Kotrbové).
Usnesení č. R/2019/224
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

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

2.

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

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání nájemní smlouvy na část pozemku 2101/8
Termín: 31.7.2019

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

5.

Přechod nájmu na pozemek p.č. st. 1353
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Hany Beranové o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní
číslo st. 1353 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek pod garáží za Židovským hřbitovem. Ukončení nájemní
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smlouvy je z důvodu prodeje garáže na výše uvedeném pozemku. Zároveň podala paní Iveta Kašparová žádost o
pronájem tohoto pozemku, jelikož od paní Beranové koupila tuto garáž. Záměr byl zveřejněn.
Usnesení č. R/2019/225
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

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

2.

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

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy a novou nájemní smlouvu na pozemek st.
1353
Termín: 31.07.2019

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

6.

Přechod nájmu pozemku p.č. 1104/9
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Vondráčkové na ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní
číslo 1104/9 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek V Lukách, kterou využívali s otcem jako zahradu. Nájemní
smlouva byla sepsána s panem Emilem Vondráčkem, který zemřel. O pronájem tohoto pozemku požádala paní
Zímová.
Usnesení č. R/2019/226
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Emilem
Vondráčkem z důvodu úmrtí

II.

doporučuje
uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1104/9 o výměře 200 m 2 s paní Drahoslavou
Zímovou, * ********** ***, ******** ****** *** **

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

zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1104/9
Termín: 12.07.2019

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

Zřízení věcného břemene - Na Ježkovce če. 1948- knn
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-201574/VB/01. Jedná se o uložení 6 bm kabelového vedení NN na pozemku
města parc.č.2140/1 v k.ú. Heřmanův Městec.
Usnesení č. R/2019/227
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2140/1 mezi městem Heřmanův
Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-2017574/VB/01

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na zřízení věcného břemene Na Ježkovce če. 1948-knn
Termín: 31.7.2019

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

8.

Žádost o finanční příspěvek - Oblastní charita Pardubice
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost Oblastní charity Pardubice, IČO 46492160. o finanční dar. Proběhla diskuze, že není
sděleno, o koho se jedná a zda je skutečně občanem Heřmanova Městce. Charita toto neposkytla z důvodu ochrany
osobních údajů klienta, a proto pan starosta přednesl protinávrh usnesení neschválit příspěvek. Hlasováno o
protinávrhu.
Usnesení č. R/2019/228
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

neschvaluje
Darovací smlouvu - finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice, IČO 46492160, se sídlem V Ráji 732, Pardubice

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat žadatele, tj. Oblastní charitu Pardubice, IČO 46492160.
Termín: 12.7.2019

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

9.

Žádost o bezúplatné užívání pozemku - psi - coursing
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila k projednání žádost paní Martiny Kumperové zastupující neorganizovanou skupinu
chovatelů psů zabývající se kynologickým sportem COURSING. Rada města v minulosti již 5x schválila užití pozemku.
Dosavadní spolupráce je bez komplikací a problémů. Pro období druhého pololetí roku 2019 by využití bylo stejné
jako dosud, za předpokladu jasně definované zodpovědné osoby pořadatele těchto setkání, ohraničení cvičícího
prostoru a přesného harmonogramu termínů akcí.
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Usnesení č. R/2019/229
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 1.7.-31.12.2019.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat žadatele s upozorněním na dodržování definice pravidel provozu kynologického sportu
Coursing v části pozemku p.č. 1024/1 parku Bažantnice včetně jména zodpovědné osoby
pořadatele těchto setkání, ohraničení cvičícího prostoru a dodržování přesného harmonogramu
termínů akcí
Termín: 28.6.2019

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

10. Žádost o volný přístup na veřejné toalety-Oční optika
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Staženo, pan starosta se zástupcem odboru správy majetku a společnosti BYTEP HM s.r.o. povede jednání s
provozovatelem oční optiky a připraví pro radu města návrh řešení.

11. Bažantnice fest
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost p. Moniky Jandové o užívání veřejného prostranství (hřiště a jeho okolí) a WC v
Bažantnici pro účely pořádání "5. ročníku Bažantnice fest" dne 21.9.2019 v čase od 14:00 do 24:00 hod. Rozsah
využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC je shodný jako v minulých letech, tj. že žadatel 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. Pořadatel bude upozorněn na nutnost dodržení OZV č. 1/2018 o
nočním klidu.
Usnesení č. R/2019/230
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 5. ročníku Bažantnice fest dne 21.9.2019 v době od
14:00 - 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.

uděluje
výjimku pro konání akce Bažantnice fest na den 21.9.2019 z doby stanovené OZV č.5/2016. Tato výjimka
spočívá v prodloužení doby konání akce do 24:00 hodin s tím, že platí OZV č.1/2018 o nočním klidu

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

zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 21.9.2019
Termín: 15.7.2019

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

dát na vědomí žadatelům rozhodnutí RM
Termín: 15.7.2019

2.2.

provést vyúčtování energií a poplatků
Termín: 30.9.2019

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

12. Prodloužení smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta informoval, že Město Heřmanův Městec uzavřelo v předešlých letech se Zdeňkem Mrkusem
(2015) a Renátou Zubajovou (2017) nájemní smlouvy na městské byty. V měsíci červnu 2019 výše uvedení písemně
požádali o prodloužení nájmu, pan místostarosta navrhl prodloužit jen o půl roku, tj. do 31.12.2019.
Usnesení č. R/2019/231
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 1.7.2019 do 31.12.2019 za cenu 55 Kč/m 2
1.2.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 12, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Renátě Zubajové, a to od 1.7.2019 do 31.12.2019 za cenu 55 Kč/m 2

II.

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

zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu městských bytů.
Termín: 30.6.2019

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

13. Smlouva o nájmu bytu č. A 25 - V Lukách čp. 955
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta informoval členy rady města, že Město Heřmanův Městec je vlastníkem bytového domu V Lukách
čp. 955-956 v Heřmanově Městci. Mgr. Zuzana Dvořáková (roz. Horáková) dne 20.6.2019 požádala Město Heřmanův
Městec o převod nájmu bytu č. A 25 (V Lukách čp. 955) na manž. Jitku a Františka Jelínkovi.
Usnesení č. R/2019/232
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. A 25 (2 + 1) na adrese V Lukách čp. 955, Heřmanův Městec s manž.
Jitkou a Františkem Jelínkovými, trvale bytem ********** **, ******** ****** od 1.7.2019
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II.

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

zajistit uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. A 25 na adrese V Lukách čp. 955, Heřmanův
Městec s manž. Jelínkovými.
Termín: 1.7.2019

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

14. Žádost o čerpání fondu odměn a rezervního fondu - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost pana ředitele SPOKULU o čerpání fondu odměn ve výši 82 000 Kč a rezervního
fondu 19 500 Kč. Z fondu odměn budou vyplaceny odměny pro zaměstnance, částka z rezervního fondu bude
převedena do provozu a finance budou použity na zákonné odvody. Zůstatky na účtu fondu odměn a fondu rezerv
požadavek pokryjí.
Usnesení č. R/2019/233
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
čerpání fondu odměn ve výši 82 000 Kč a rezervního fondu ve výši 19 500 Kč

II.

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

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o., panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 28.6.2019

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

15. Žádost o čerpání fondu investic - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky ZŠ Mgr. Jany Šindelářové o čerpání fondu investic ve výši 50 000 Kč.
Částka by byla využita na opravu obkladů v chodbě u tělocvičny. Opravou byla odstraněna závada, kterou vytkla
škole při kontrole Krajská hygienická stanice dne 9.4.2019. Informoval, že výše investičního fondu je 460.228 Kč. (k
31.3.2019). Dle zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle §30 odst.2 písmeno d) smí
fond investic příspěvková organizace použít na financování údržby a opravy majetku, který používá pro svou činnost.
Usnesení č. R/2019/234
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
čerpání fondu investic ve výši 50 000 Kč na využití opravy obkladů v chodbě u tělocvičny

II.

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

dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec paní Mgr. Janě Šindelářové
Termín: 28.6.2019

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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16. DDM na vědomí - Protokol o kontrole HZS a Zpráva o revizi elektrického zařízení
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil protokol o kontrole HZS Pardubického kraje a Zprávu o revizi elektrického zařízení ze dne
10.6.2019 u příspěvkové organizace DDM. Dle protokolu nebyly v DDM zjištěny závady, ve zprávě je uvedeno, že
zjištěné drobné závady bezprostředně ohrožující chod budovy jsou vyloučeny.
Usnesení č. R/2019/235
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předložený Protokol o kontrole HZS Pardubického kraje ze dne 10.6.2019 a Zprávu o revizi elektrického zařízení
ze dne 5.6.2019

17. Výsledky kontrol příspěvkových organizací provedených finančním výborem
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17.6.2019 zprávy finančního výboru o kontrole
příspěvkových organizací Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726, Mateřská škola, Heřmanův Městec,
Jiráskova 842 a Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47. V jednotlivých zprávách je popsán stav
za rok 2018. Navrhl, aby byla oprávněnost vytýkaných vad posouzena finančním odborem města a v případě, že
budou výtky oprávněné, vytknout je ředitelům příspěvkových organizací a stanovit termín jejich odstranění. Dále
navrhl zajistit systém účinných kontrol příspěvkových organizací pro příští období a stav účetních závěrek zahrnout
do prémiových kritérií. Zprávy z kontrol finančního výboru byly přílohou podkladů pro jednání. Paní Ulrichová se
účastnila kontrol, a tak jejich průběh přiblížila, včetně nálezů.
Usnesení č. R/2019/236
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávy finančního výboru o kontrole z příspěvkových organizací Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova
726, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 a Základní umělecká škola Heřmanův Městec,
Jarkovského 47

II.

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

posoudit oprávněnost vytýkaných vad viz. příloha

1.2.

v případě oprávněnosti vytknout ředitelům příspěvkových organizací tyto vady a stanovit termín
odstranění (15.10.2019)

Termín: 31.7.2019

Termín: 31.7.2019
1.3.

navrhnout systém zajištění účinné kontroly hospodaření příspěvkových organizací
Termín: 30.9.2019

Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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18. Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
V návaznosti na předcházející bod jednání pan místostarosta předložil návrhy na odměny ředitelům jednotlivých
příspěvkových organizací za první pololetí roku 2019, včetně podkladů pro jejich vyplacení. Pozastavil se nad kritérii,
která, nebyla schválena radou města, pouze projednána předchozím místostarostou s jednotlivými řediteli. Členové
rady se shodli na doporučení stanovit nové ukazatele a sezvat ředitele příspěvkových organizací na společné jednání.
Usnesení č. R/2019/237
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
návrh na odměny ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací za první pololetí roku 2019 dle přílohy

II.

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

dát na vědomí ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací
Termín: 5.7.2019

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

19. Prodejní ceny propagačních materiálů města
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil informaci o velkém množství skladových zásob knih Willy Horný a knihy Karel Jan Sigmund.
Předložil radě města návrh na snížení prodejní ceny knih, jejichž autorem je Petr Kmošek a požádal o posouzení ceny
map čísel popisných našeho města. Původní návrh snížené prodejní ceny na polovinu pořizovací ceny, byl po diskuzi
ještě upraven tak, že cena knihy Willy Horný se sníží na 150 Kč a cena knihy Karel Jan Sigmund na 100 Kč, mapa čísel
popisných bude distribuována zdarma. Hlasováno o upraveném usnesení.
Usnesení č. R/2019/238
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej knihy Willy Horný za cenu 150 Kč, knihy Karel Jan Sigmund za cenu 100 Kč., mapa čísel popisných
zdarma

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

20. Česká pošta - umístění nové schránky
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost České pošty o rozšíření počtu dodávacích schránek na pozemcích města
Heřmanův Městec. Jedná se o umístění schránky v místní části Konopáč u vchodu do kempu. Na chybějící schránku
upozorňoval i Osadní výbor pro Konopáč.
Usnesení č. R/2019/239
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
rozšíření stávající nájemní smlouvy s Českou poštou s.p. (pro umístění doručovacích schránek) o část pozemku
parcelní číslo 2041 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2041
Termín: 12.07.2019

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

21. Veřejnoprávní smlouva - SO Heřmanoměstecko - provoz TIC 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení Veřejnoprávní smlouvu na dotaci provozu Turistického informačního centra v
Heřmanově Městci mezi městem a svazkem obcí Heřmanoměstecko. Příspěvek svazku obcí na provoz TIC činí stejně
jako v roce loňském 50.000 Kč. Smlouva byla schválena svazkem obcí Heřmanoměstecko dne 13.6.2019 na jednání v
Jezbořicích.
Usnesení č. R/2019/240
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu svazku obcí Heřmanoměstecko TIC Heřmanův Městec - provoz 2019

II.

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

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy mezi městem Heřmanův Městec a DSO Heřmanoměstecko
Termín: 30.6.2019

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

22. Návrh nového usnesení - pověření dalšího člena Zastupitelstva města Heřmanův Městec jako oddávajícího
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání návrh na pověření pana Otakara Volejníka, jako dalšího člena Zastupitelstva
města Heřmanův Městec s právem přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do manželství a podepisovat protokol o
uzavření manželství, dle platné legislativy (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů). Usnesení R/2018/306 ze dne 21.11.2018 zůstává platné, jen se rozšiřuje o dalšího člena
zastupitelstva.
Usnesení č. R/2019/241
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

pověřuje
pana Otakara Volejníka, jako dalšího člena Zastupitelstva města Heřmanův Městec
s právem přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do manželství a podepisovat protokol o uzavření manželství,
(uzavírání manželství občanským sňatkem před Městským úřadem Heřmanův Městec ve správním obvodu
matričního úřadu, v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 657 odst. 1 a § 658 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Usnesení R/2018/306 ze dne
21.11.2018 zůstává platné.

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

23. Plán práce RM a harmonogram zasedání ZM na 2.pololetí 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na termíny jednání rady města a zastupitelstva města na 2.pololetí roku 2019. Termíny
byly projednány předem panem Ondřejem Dostálem s ohledem na možnou kolizi s jeho profesí. Přímo na jednání byl
ještě upraven termín konání zastupitelstva města na 23.9.2019 a prázdninové rady města na 22.7.2019 a to s
ohledem na plánované parlamentní povinnosti pana Výborného a plánované dovolené ostatních členů rady města.
Hlasováno o upraveném usnesení.
Usnesení č. R/2019/242
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

harmonogram jednání Rady města na 2.pololetí roku 2019:

22.7.2019, 28.8.2019, 9.9.2019, 23.9.2019, 7.10.2019, 21.10.2019, 4.11.2019, 18.11.2019, 2.12.2019,
18.12.2019
2.

harmonogram jednání Zastupitelstva města na 2.pololetí roku 2019:

23.9.2019, 16.12.2019
Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

24. Nadační fond CEMEX - smlouva o příspěvku městu
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta sdělil, že stejně jako v letech předešlých vychází firma CEMEX a.s. našemu městu vstříc ve formě
materiální pomoci v celkové hodnotě 75.927,50 Kč včetně DPH. Tato podpora se čerpá prostřednictvím Nadačního
fondu CEMEX a předložil znění smlouvy ke schválení.
Usnesení č. R/2019/243
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Nadačního fondu CEMEX 19/NF/001 ve výši
75.927,50 Kč
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II.

ukládá
1. Petru Novákovi, Správa majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy s Nadačním fondem CEMEX
Termín: 4.7.2019

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

25. ZŠ Heřmanův Městec - projekt Šablony 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta požádal o vydání souhlasu s realizací projektu ZŠ Šablony 2020 - podpora výuky. O její schválení
požádala p. ředitelka Mgr. Šindelářová a informovala, že lze získat až 1.494.997,- Kč na předem definované aktivity,
které podrobněji uvedla v žádosti.
Usnesení č. R/2019/244
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s účastí ZŠ Heřmanův Městec na projektu OP VVV "Šablony 2020 - podpora výuky"

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

dát na vědomí ředitelce ZŠ Heřmanův Městec, Mgr. Janě Šindelářové udělení souhlasu s účastí v
projektu "Šablony 2020 - podpora výuky"
Termín: 28.6.2019

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

Pan starosta poděkoval za účast, připomněl, že příští jednání rady města bude až 22.7.2019 a v 16.55 hod. jednání ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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