Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 3. jednání
Rady města Heřmanův Městec konané dne 4. 3. 2019 v 15:00hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Ondřej Dostál, Zdeněk Ryčl, Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr. Marek
Výborný

Omluveni:

Jan Bareš

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Dalimil Nevečeřal, ředitel SPOKUL HM, p.o.

Text zahájení:
Pan starosta uvítal přítomné a p. ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o., který byl pozván na jednání na žádost
členů rady města. Pan místostarosta připomněl rozhodnutí o neinvestičním příspěvku pro tuto organizaci, který byl určen
jednou částkou a pan ředitel předložil na úřad návrh na rozdělení na jednotlivá střediska. Pan ředitel uvedl, že náklady
jsou cca 8 mil Kč, výnosy cca 4 mil. Kč. Nárůst nákladů oproti minulému roku je u židovských památek z důvodu nárustu
cen energií a zvýšení mezd (např. v kině se týká provozáře, který byl na částečný a bude na plný úvazek, obdobně paní
účetní). V plánu je i nástup administrativního pracovníka, který by přebral část agendy od p. ředitele. Připomínka zazněla
na téma velkého počtu kulturních pořadů (byť různorodých) a možné přesycenosti kulturního trhu. Dotaz padl na
existenci organizačního řádu a bylo doporučeno jej zpracovat. Diskuze proběhla nad ekonomickými ukazateli hospodaření
organizace s tím, že před koncem roku dojde k dalšímu pozvání p. ředitele na jednání rady. Po skončení diskuze s p.
ředitelem pan starosta informoval o zápisu z minulého jednání rady města, proti kterému nebyly vzneseny připomínky,
navrhl program nadcházejícího jednání, který byl schválen.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Kontrola usnesení

2.

Valná hromada VAK Chrudim a.s.

3.

Komise cestovního ruchu a propagace města

4.

Komise pro dopravu a rozvoj města

5.

Návrh České Pirátské strany - nominace do komisí rady

6.

TV.Leknín - jmenování redakce a žádost o nákup techniky

7.

Zrušení nařízení č. 2/2018 - pravidla pro umisťování reklamy

8.

Odkup pozemku p.č. 523/4

9.

Odkup pozemků - ul. Travní

10.

Zřízení věcného břemene - p. Šmíd

11.

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Rekonstrukce veřejného prostranství v
ul. Havlíčkova"

12.

Projektová dokumentace obnovy vnějšího pláště domu č.p. 22 - výběr dodavatele

13.

Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena Železných hor
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Bod

Věc

14.

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství - Agrometall s.r.o.

15.

Provozní řád Útulku pro psy Heřmanův Městec

16.

Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování městského útulku pro psy

17.

Pravidla a stanovení nájemného MC pro rok 2019

18.

Žádost o umístění sídla Spolku přátel Heřmanova Městce

19.

Přidělení bytu č. 13 o velikosti 2+kk v Domě s pečovatelskou službou, Masarykovo nám. čp. 950

20.

Rekonstrukce části Jarkovského ulice - výběr dodavatele

21.

Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova - výběr dodavatele

22.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - rekonstrukce veřejného prostranství v ulici
Havlíčkova

23.

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

24.

Smlouva na servis pohonu vstupních dveří do knihovny

25.

Smlouva s obcí Míčov-Sušice - školství

26.

Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu zastupitele

27.

Navýšení počtu pracovníků - sociální odbor

28.

Dotační programy města 2019

29.

Žádost o finanční příspěvek - Domov u fontány Přelouč

30.

Žádost o příspěvek - Křižovatka handicap centrum o.p.s.

31.

Žádost o finanční příspěvek - Sportovní unie Chrudimska

32.

Finanční vztah pro SPOKUL HM, p.o. na rok 2019

33.

Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.12.2018

34.

Plnění a čerpání rozpočtu, výsledek hospodaření Města Heřmanův Městec k 31.12.2018

35.

Ochrana systému ohřevu teplé vody

36.

Návrh oprav a investičních akcí v budovách pod správou SPOKUL HM, p.o.

37.

Návrh - žádost na opravy a údržbu majetku - DDM Heřmanův Městec

38.

Návrh investičních výdajů a oprav - ZUŠ Heřmanův Městec

39.

Návrh na opravy a investice v ZŠ Heřmanův Městec

40.

Návrh na opravy a investice v MŠ Jonášova Heřmanův Městec

41.

Návrh požadovaných oprav a investic v MŠ Jiráskova Heřmanův Městec

42.

Rozpočtové opatření ZM č. 1/2019

43.

Zasedání zastupitelstva města 1/2019

K jednotlivým bodům programu:
1.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 11.2. do 4.3.2019. Všechna usnesení byla splněna
v termínu, pouze v případě usnesení č. R/2019/009 "zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností GRANO Skuteč
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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" bylo požádáno o
prodloužení termínu k podepsání schválené smlouvy. Důvodem je nutnost předložení povinných dokladů, dle zákona
o zadávání veřejných zakázek (např. bankovní záruky, pojištění, originály dokladů prokazující splnění kvalifikace).
Diskuze proběhla nad parkovacím místem pro maminky, pan starosta sdělil, že taková dopravní značka z pohledu
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích neexistuje. Pan Výborný se odvolal na dopravní
značení u obchodních center a zazněla shoda na dalším jednání.
Usnesení č. R/2019/068
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 11.2.2019 do 4.3.2019

II.

schvaluje
prodloužení termínu splnění u usnesení č. R/2019/009 „ 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"
do 22.3.2019

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

2.

Valná hromada VAK Chrudim a.s.
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o své účasti na valné hromadě VAK Chrudim a.s. a vysvětlil delegaci zástupců na volební
valnou hromadu a do představenstva popř. dozorčí rady akciové společnosti. Vzhledem k podzimním komunálním
volbám je shoda akcionářů na tom, že kandidovat do těchto pozic by měli zastupitelé (starostové) vzešlí z
komunálních voleb v říjnu 2018.
Usnesení č. R/2019/069
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
1.

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

=
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590, se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je obec
akcionářem, pana Josefa Kozla, narozeného ********, bytem *********** **, *** ** ********
******.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na všech valných hromadách uvedené
společnosti v období výkonu mandátu starosty. Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění k
zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné hromadě nebo jiné valné hromadě této
společnosti svolané v souladu se zákonem č.90/2012 Sb. v aktuálním znění.
2.

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

=
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,
a.s., IČO 48171590, která se uskuteční 4.6.2019, svého kandidáta na členství v představenstvu
společnosti pana Josefa Kozla, narozeného ********, bytem *********** **, *** ** ******** ******.
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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3.

Komise cestovního ruchu a propagace města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil zápis z jednání komise č. 02/2019. Na programu komise byl mimo jiné Návrh koncepce
cestovního ruchu, spolupráce s partnerským městem Bechyně, zapojení se do akce F.I.C.C. Youth RallyMST, příprava
městských slavností a hledání zahraničního partnerského města. Pan Výborný informoval, že pěvecký sbor Vlastislav
jede na vystoupení do Bechyně ve dnech 4. a 5.května 2019.
Usnesení č. R/2019/070
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zápis z jednání Komise cestovního ruchu a propagace města č. 02/2019

4.

Komise pro dopravu a rozvoj města
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Zápis z jednání komise č. 02/2019. Jednání komise proběhlo bez účasti starosty, ale za účastí
městského architekta a vedoucího odboru Správy majetku, byly představeny investiční plány města.
Usnesení č. R/2019/071
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zápis č. 2/2019 z jednání Komise pro dopravu a rozvoj města

5.

Návrh České Pirátské strany - nominace do komisí rady
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přiblížil jednání se zástupci České pirátské strany, včetně jejich návrhu na doplnění komisí rady města z
řad členů České Pirátské strany. Jednotlivé nominace byly prodiskutovány mezi členy rady města a bylo
odsouhlaseno doplnit Komisi životního prostředí paní Sárou Zavřelovou, Komisi kulturní panem Lubošem Zemkem.
Usnesení č. R/2019/072
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
návrh pana Davida Zierise za Českou Pirátskou stranu na doplnění členů komisí rady města

II.

jmenuje
za člena Komise životního prostředí paní Sáru Zavřelovou a za člena Komise kulturní pana Luboše Zemka

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

TV.Leknín - jmenování redakce a žádost o nákup techniky
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta uvedl návrh na jmenování redakce TV.Leknín, možnost financovat nákup mikrofonu byla
prodiskutována s vedoucím finančního odboru, který odsouhlasil finanční krytí.
Usnesení č. R/2019/073
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

jmenuje
členy redakce TV.Leknín Jitku Řehákovou ml., Dušana Malínského, Jonáše Abraháma, Pavla Cibulku

II.

schvaluje
nákup záznamníku Zoom H1n plus , klopového mikrofonu Rode smartlav s kabelovou redukcí Rode SC3 v ceně
cca 4.000 Kč pro TV.Leknín

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

7.

Zrušení nařízení č. 2/2018 - pravidla pro umisťování reklamy
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila radě města návrh na zrušení nařízení č. 2/2018 města Heřmanův Městec - Pravidla pro
umisťování reklamních zařízení na území města Heřmanův Městec. Vůči tomuto nařízení má výtky Krajský úřad
Pardubického kraje, který zaslal rozsáhlý rozbor, ve kterém upozorňuje na chyby v předmětném nařízení. Pravidla
pro umisťování reklamních zařízení budou vydána nová, ovšem ne formou nařízení rady města. K vydanému tržnímu
řádu měl Krajský úřad výhrady v podobě pojmových nedostatků, které nemají vliv na zákonnost nařízení a bude k
nim přihlédnuto při případné novelizaci tržního řádu.
Usnesení č. R/2019/074
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

zrušuje
nařízení města Heřmanův Městec č. 2/2018 - pravidla pro umisťování reklamních zařízení na území města
Heřmanův Městec

II.

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

zpracovat Pravidla pro umisťování reklam
Termín: 31.3.2019

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

8.

Odkup pozemku p.č. 523/4
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání nabídku paní Majerové na odkoupení pozemku parcelní číslo 523/4 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, který je v územním plánu veden jako komunikace pro propojení ulice Travní
a Barákova. Paní Majerová navrhuje cenu pro odkoupení dle cenové mapy, tj. 267,- Kč/m2. Bylo konstatováno, že
ještě zbývají cca 4 m2 u jiného majitele a je vhodné i tento malý pozemek odkoupit.
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Usnesení č. R/2019/075
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odkoupení pozemku parcelní číslo 523/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Heleny Majerové,
******* ***, ******** ****** *** ** za částku 267,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit předložení nabídky na pozemek p.č. 523/4 k projednání zastupitelstvu dne 18.3.2019
Termín: 18.03.2019

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

9.

Odkup pozemků - ul. Travní
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na odkup pozemků v ulici Travní, proběhla diskuze nad navrhovanou cenou.

Usnesení č. R/2019/076
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
odkup pozemků parcelní číslo 1710/60, 1710/63 a část pozemku 1680 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Mgr.
Moniky Brychtové, ******** ***, ******** ******, *** ** a paní RNDr. Šárky Brychtové, PhD., ****** ***,
******** ****** *** ** za cenu 440,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

předložit k projednání zastupitelstvu odkup pozemků 1710/60,1710/63 a část 1680
Termín: 18.03.2019

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

10. Zřízení věcného břemene - p. Šmíd
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016976/VB/01 mezi
stranami ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec na pozemku p.č. 2083 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o
umístění nového vedení kabelu NN v délce 141 metrů a poplatek za zřízení je stanoven dle usn. Zastupitelstva města
č. 50/2015 ze dne 21.9.2015 ve výši 25.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. R/2019/077
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2016976/VB/01 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 2083 v k.ú. Heřmanův Městec.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene - p. Šmíd
Termín: 31.03.2019

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

11. Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Rekonstrukce veřejného prostranství v ul.
Havlíčkova"
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení dohodu s Regionálním muzeem v Chrudimi o provedení záchranného
archeologického výzkumu při stavbě "Rekonstrukce veřejného prostranství v Havlíčkově ulici". Výzkum je nutný,
protože se prostranství nachází v památkové zóně města.
Usnesení č. R/2019/078
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dohody s Regionálním muzeem v Chrudimi o provedení záchranného archeologického výzkumu při
stavě "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova"

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

uzavření dohody s Regionálním muzeem v Chrudimi o provedení záchranného archeologického
výzkumu při stavě "Rekonstrukce veřejného prostranství v ulici Havlíčkova
Termín: po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby

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

12. Projektová dokumentace obnovy vnějšího pláště domu č.p. 22 - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace obnovy
vnějšího pláště domu č.p. 22" (tj. Stará radnice) a požádal o schválení uzavření smlouvy o dílo s Ing. Josefem
Dvořákem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Platnost smlouvy nastane po jejím podpisu a
účinnost po schválení příslušné částky v rozpočtu města na rok 2019.
Usnesení č. R/2019/079
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace obnovy vnějšího pláště
domu č.p. 22"

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s Ing. Josefem Dvořákem na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace obnovy
vnějšího pláště domu č.p. 22"

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

zajistit uzavření smlouvy o dílo s Ing. Josefem Dvořákem na veřejnou zakázku "Projektová
dokumentace obnovy vnějšího pláště domu č.p. 22"
Termín: 31.3.2019

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

13. Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena Železných hor
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila k projednání žádosti Českého kynologického svazu, ZO 076 Heřmanův Městec o povolení
konání svodu zvířat. Jedná se o akce Cena Železných hor dne 4. 5. 2019 a Výcviková soustředění kynologů v období
od 1.3.2019 do 31.12.2019. Svody se budou konat v areálu Kynologického cvičiště v Heřmanově Městci. Pan Výborný
doporučil o akcích informovat strážníky městské policie.
Usnesení č. R/2019/080
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

projednala
žádosti Českého kynologického svazu Heřmanův Městec a

II.

uděluje
1.

Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s konáním svodu zvířat v rámci konání
soutěže "Cena Železných hor 2019" dne 4.5.2019 v době od 7.00 do 17.00 hod. v areálu kynologického
cvičiště a

2.

Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s výcvikovým soustředěním kynologů na
Kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci ve dnech 4.3.2019 - 31.12.2019.

III. ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat zástupce Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení svodu zvířat
Termín: 12.3.2019

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

14. Žádost o povolení užívání veřejného prostranství - Agrometall s.r.o.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost společnosti Agrometall s.r.o. Heřmanův Městec o povolení užívání veřejného
prostranství pro propagaci akce Den otevřených dveří. Propagace proběhne formou vystavení jednoho traktoru s
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banerem společnosti na náměstí Míru ve dnech 12.-13.března 2019 v čase od 9.00 do 15.00 hod. Společnost
aktivně podporuje městské slavnosti.

Usnesení č. R/2019/081
Předloženo bylo následující usnesení:

Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
žádost společnosti Agrometall s.r.o. o užívání veřejného prostranství na nám. Míru pro propagaci akce Den
otevřených dveří. Propagace proběhne formou vystavení jednoho traktoru s banerem společnosti ve dnech 12.13.března 2019 vždy v čase od 9.00 do 15.00 hod.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

informovat společnost Agrometall s.r.o.
Termín: 13.3.2019

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

15. Provozní řád Útulku pro psy Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení návrh nového znění Provozního řádu Útulku pro psy Heřmanův Městec a vzory
Smlouvy o předání zvířete do dočasné péče a Smlouvy o darování zvířete. Provozovatelem útulku je město, a musí
mít provozní řád. Provozní doba útulku pro veřejnost bude rozdělena na dobu určenou pro návštěvy veřejnosti a
dobu na práci se psi. Při hlasování byli PROTI: p. Sedláčková, p. Ryčl.
Usnesení č. R/2019/082
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

znění Provozního řádu Útulku pro psy Heřmanův Městec

2.

znění Smlouvy o darování zvířete

3.

znění Smlouvy o předání zvířete do dočasné péče

Přijato, pro: 4, proti: 2, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

16. Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování městského útulku pro psy
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení dodatek č. 1 Smlouvy o provozování městského útulku pro psy. Tento dodatek
upravuje smlouvu tak, aby byla v souladu s provozním řádem. Při hlasování byli PROTI p. Sedláčková, p. Ryčl.
Usnesení č. R/2019/083
Předloženo bylo následující usnesení:
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Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o provozování městského útulku pro psy

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o provozování městského útulku pro psy
Termín: 29.03.2019

Přijato, pro: 4, proti: 2, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Pravidla a stanovení nájemného MC pro rok 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o návrhu nového ceníku nájemného v multifunkčním centru. S ohledem na dokončené
zbudování spolkových prostor 2.patra Multifunkčního centra předložil ke schválení cenové podmínky nájmů, včetně
pravidel užívání prostor stálými nájemci a ostatními nájemci. Pravidla užívání se nemění oproti stavu stanoveném v
roce 2016. Kalkulace nájmu se upravuje dle nákladů roku 2018 a je počítáno s využitím a stálými klubovnami 7
spolků. Připomněl, že kdo platí za klubovnu, neplatí za sál. Ceník stanoví nájemné 274 Kč/m 2/rok a 4.838 Kč/rok za
úklid společných prostor. Město zajistí úklidové prostředky pro úklid kluboven, který si zajistí nájemci.
Usnesení č. R/2019/084
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
kalkulaci nákladů multifunkčního centra za rok 2018

II.

schvaluje
1.

ceny pronájmu multifunkčního centra pro stálé nájemce (klubovny spolků) platné od 4.3.2019:

- nájemné 274/Kč/m2/rok
- úklid společných prostor 4.838/ Kč/rok

2.

ceny pronájmu multifunkčního centra pro ostatní nájemce (pronájmy sálu, zasedacích místností č.1 a 2)
platné od 4.3.2019:

- sál 200 Kč/hod pro spolky se sídlem v Heřmanově Městci a 400,- Kč/hod pro spolky se sídlem mimo Heřmanův
Městec
- zasedací místnost č.1: 150 Kč/hod pro spolky se sídlem v Heřmanově Městci a 300,- Kč/hod pro spolky se
sídlem mimo Heřmanův Městec
- zasedací místnost č.2: 100 Kč/hod pro spolky se sídlem v Heřmanově Městci a 200,- Kč/hod pro spolky se
sídlem mimo Heřmanův Městec

3.

uzavření nájemních smluv se spolky:

- MAS Železnohorský region
- PS Vlastislav
- DS Heřman
- SAKO
- Živé město Heřmanův Městec
- SK Ježci Heřmanův Městec
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- Spolek přátel Heřmanova Městce
4.

pravidla pronájmu multifunkčního centra

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

18. Žádost o umístění sídla Spolku přátel Heřmanova Městce
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost Spolku přátel Heřmanova Městce, z.s. o souhlas s umístěním sídla spolku do budovy
multifunkčního centra s tím, že spolek předpokládá i pronájem klubovny v této budově. Nově vznikající Spolek přátel
Heřmanova Městce připravuje svoji ustavující schůzi.
Usnesení č. R/2019/085
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

souhlasí
s umístěním sídla Spolku přátel Heřmanova Městce na adresu náměstí Míru 288, Heřmanův Městec.

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

19. Přidělení bytu č. 13 o velikosti 2+kk v Domě s pečovatelskou službou, Masarykovo nám. čp. 950
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh uzavření nájemního vztahu pro nové nájemce bytové jednotky číslo evidenční 13 o
velikosti 2+kk, v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí čp. 950. Bylo osloveno 12 dvojic (u této
velikosti bytu se upřednostňuje dvojice), které mají na MěÚ podanou žádost. Z tohoto počtu projevily skutečný
zájem 3 manželské dvojice. Sociální odbor doporučil na základě schválených kritérií manžele Pařilovi. Nájemní vztah
na byt č. 13 v DPS byl ukončen z důvodu úmrtí nájemce.
Usnesení č. R/2019/086
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
přidělení bytové jednotky 2+kk, I. kategorie, číslo evidenční 13 v Domě s pečovatelskou službou, Masarykovo
náměstí čp. 950 v Heřmanově Městci od 11.3.2019 manž. Jaromírovi a Evě Pařilovým, současně bytem *
********** ***, ******** ******

II.

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

zajistit uzavření nájemní smlouvy s manž. Jaromírem a Evou Pařilovými
Termín: 8.3.2019

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

20. Rekonstrukce části Jarkovského ulice - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Rekonstrukce části Jarkovského
ulice" (podél ZUŠ) a požádal o schválení uzavření smlouvy o dílo se společností GRANO Skuteč spol. s r.o., jejíž
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nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Platnost smlouvy nastane po jejím podpisu a účinnost po schválení
příslušné částky v rozpočtu města na rok 2019.
Usnesení č. R/2019/087
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku "Rekonstrukce části Jarkovského ulice"

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností GRANO Skuteč spol. s r.o. na veřejnou zakázku "Rekonstrukce části
Jarkovského ulice"

III. 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 části Jarkovského ulice"
Termín: 31.3.2019

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

21. Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil informaci o průběhu výběru dodavatele na zakázku "Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ
Jiráskova". Termín pro podání nabídek byl 22.1.2019. Ve stejný den se sešla hodnotící komise, otevřela obálky a
vypsala nabídkové ceny, které jsou hodnotícím kritériem. Při podrobné kontrole bylo zjištěno, že v rozpočtech tří ze
čtyř účastníků není oceněna položka týkající se ústředního topení, která byla ve výkazu výměr nejasně popsaná a
mohla vyvolat dojem, že její ocenění není požadováno. Nabídky se tak staly neporovnatelné, a protože na neocenění
této položky nelze nahlížet jako na opomenutí účastníků, aby mohli být vyzváni k opravě rozpočtu bez změny
nabídkové ceny, tři z pěti členů komise (p. Jožák, p. Novák, p. Morávek) doporučili zadávací řízení zrušit a po opravě
výkazu výměr vypsat novou zakázku s oslovením účastníků, kteří již podali nabídky. Dva členové komise (Mgr.
Celundová, Ing. Jiroutek) nesouhlasili se zrušením zadávacího řízení a navrhovali vyzvat účastníky k doplnění
nabídek. Členové komise většinou hlasů dospěla k závěru doporučit zadavateli zrušení zadávacího řízení a vypsání
nového s opravenými zadávacími podmínkami.
Usnesení č. R/2019/088
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
informaci o průběhu výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova"

II.

rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce spojovacího krčku v MŠ Jiráskova"

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

zajistit vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce spojovacího krčku v
MŠ Jiráskova"
Termín: 31.3.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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22. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - rekonstrukce veřejného prostranství v ulici
Havlíčkova
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále "CETIN") v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce veřejného prostranství v
ulici Havlíčkova" (tj. lokalita Halda). Překládka bude řešit ochranu a přemístění stávajícího zemního
telekomunikačního vedení ve spojovací uličce z Havlíčkovy ulice na Masarykovo náměstí, která je nutná pro realizaci
rekonstrukce komunikací. Projektovou dokumentaci překládky i její realizaci bude zajišťovat CETIN. Předpokládané
náklady na překládku činí 270.820,36 Kč a budou upřesněné po dokončení projektové dokumentace. Bylo
konstatováno, že cena je vysoká a hrozí nebezpečí posunu realizace.

Usnesení č. R/2019/089
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2018_0089 se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2018_0089 se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Termín: 31.3.2019

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

23. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie. Jedná se o přeložku kabelu v rámci realizace úpravy přechodu na I/17 naproti České spořitelně na nám.
Míru.
Usnesení č. R/2019/090
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
předloženou Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení se společností ČEZ Distribuce, a.s.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podpis Smlouvy o realizaci přeložky - přechod I/17
Termín: 05.04.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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24. Smlouva na servis pohonu vstupních dveří do knihovny
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení návrh smlouvy na servis pohonu vstupních dveří do městské knihovny se
společností TERMETAL Moravia s.r.o. Na dotaz bylo upřesněno p. Jožákem, že se jedná o nástupnickou společnost po
původním dodavateli pohonu.
Usnesení č. R/2019/091
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na servis pohonu vstupních dveří do knihovny se společností TERMETAL Moravia s.r.o.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o dílo na servis pohonu vstupních dveří do knihovny se společností
TERMETAL Moravia s.r.o.
Termín: 31.3.2019

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

25. Smlouva s obcí Míčov-Sušice - školství
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění výuky ZŠ a MŠ mezi městem Heřmanův
Městec a obcí Míčov - Sušice. Naše město již má z loňského roku tyto smlouvy uzavřeny s okolními obcemi - obec
Míčov-Sušice mezi nimi nebyla, byť její děti naše školská zařízení navštěvují. Rada města projednává doporučení,
schválení smlouvy je pak na úrovni zastupitelstva města.
Usnesení č. R/2019/092
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o spolupráci při zajištění výuky ZŠ a MŠ s obcí Míčov-Sušice

II.

ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města smlouvy s obcí Míčov-Sušice ke schválení
Termín: 18.03.2019

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

26. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu zastupitele
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice informovala, že ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce je vydání souhlasu se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce (§ 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění. Pracovně právní vztah je definován jako pracovním poměr na základě pracovní smlouvy, ale
také dohoda o provedení práce či dohoda o činnosti. V této situaci je nutné požádat zastupitelstvo města o vydání
souhlasu pro paní Evu Bočkovou, která je členkou zastupitelstva města a zároveň na základě dohody pracuje jako
kronikářka. Ve stejné situaci se nachází i Ondřej Dostál, který je členem zastupitelstva města a na základě dohody je
členem Jednotky požární ochrany.
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Usnesení č. R/2019/093
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města dle § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vydání
souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Heřmanův Městec a členy zastupitelstva města
paní Evou Bočkovou a panem Ondřejem Dostálem.

II.

ukládá
1. Ing. Ivaně Jankovské, tajemníkovi
1.1.

předložit na jednání zastupitelstva města
Termín: 8.3.2019

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

27. Navýšení počtu pracovníků - sociální odbor
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost o navýšení počtu pracovníků sociálního odboru v agendě veřejného opatrovnictví.
Požadavek vznikl v důsledku výrazného nárustu počtu opatrovaných, a byl zdůrazněn i při kontrole z MPSV.
Metodika ministerstva vnitra stanovuje jako vhodný počet opatrovanců na jednoho sociálního pracovníka 16. V
současné době je město opatrovníkem ve 27 případech, což je druhý nejvyšší počet na okrese Chrudim.
Usnesení č. R/2019/094
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost vedoucí soc. odboru o navýšení počtu pracovníků

II.

schvaluje
navýšení počtu pracovníků soc. odboru pro agendu výkon veřejného opatrovnictví o 1 pracovníka.

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

28. Dotační programy města 2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta na základě návrhů příslušných komisí rady města a dle Zásad o poskytování dotací schválených
usnesením RM ze dne 05.12.2017 č. R/2017/441 předložil návrh na rozdělení dotačních programů města pro rok
2019. Pan Výborný se pozastavil nad nerozdělenými 3.000 Kč a navrhl je přidělit Živému městu z.s., v souladu se
zápisem z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání. V zápisu byla zmíněna podmínka přidělení této částky, která
byla splněna.
Usnesení č. R/2019/095
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
1.

Přehled podaných žádostí - dotace z rozpočtu města rok 2019

2.

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání 2/2019 ze dne 14.02.2019
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II.

3.

Zápis z jednání Kulturní komise 2/2019 ze dne 21.02.2019

4.

Zápis z jednání Sportovní komise 2/2019 ze dne 18.02.2019

schvaluje
1.

Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2019 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení
dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):

- Spolek Chotěňáček - 4.000 Kč
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu H.M. - 7.000 Kč
- Česká tábornická unie - T.K. Starý pušky H.M. - 13.000 Kč
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v H. M. - 15.000 Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské v H.M. - 18.000 Kč
- Spolek VESELO (pro malé i velké) - 20.000 Kč
- Živé město HM - 25.000 Kč
- T. J. Sokol HM -

26.000 Kč

- Divadelní soubor Heřman, z.s. - 30.000 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace H.M. - 30.000 Kč
- SDH Chotěnice - 31.000 Kč
- Základní organizace Českého včelařského svazu H.M.- 41.435 Kč
- Spolek Heřmani HM - 50.000 Kč
2.

Převedení nepřidělené částky v programu kultura ve výši 11.565,- Kč do kapitoly rezerva rady města

III. doporučuje
Zastupitelstvu města přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2019 v celkovém úhrnu ve prospěch
spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Modelářský klub - 54.000 Kč
- Běžecký klub HM - 58.500 Kč
- Rodičovské centrum RADOVÁNEK, z.s. - 75.000 Kč
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 80.000 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 83.000 Kč
- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. - 96.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 236.300 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 258.700 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 296.500 Kč

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

zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci, dle Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec.
Termín: 1.4.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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29. Žádost o finanční příspěvek - Domov u fontány Přelouč
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost Domova u fontány v Přelouči o poskytnutí finančního příspěvku z kapitoly Dotační
programy města - Rezerva rady ve výši 3.000 Kč. Podobně město poskytuje příspěvek dalším neziskovým organizacím
(např. SONS, SU Chrudimska, Bílý kruh bezpečí, Křižovatka handicap centrum o.p.s. apod.). Z této kapitoly letos bylo
schváleno čerpání ve výši 5.850,- Kč. Žádající organizace má ve své péči dva občany Heřmanova Městce.
Usnesení č. R/2019/096
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
udělení finančního příspěvku Domovu u fontány Přelouč, IČO 71176225 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 Domova u
fontány, Přelouč
Termín: 13.3.2019

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

odeslat finanční částku 3.000,- Kč Domovu u fontány Přelouč
Termín: 5.4.2019

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

30. Žádost o příspěvek - Křižovatka handicap centrum o.p.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost neziskové organizace Křižovatka handicap centrum o.p.s. o finanční příspěvek na
činnost, kterou je poskytování podpory v sociálních službách (sociální rehabilitace) pro dva občany našeho města.
Jedná se o dlouhodobou spolupráci, kterou naše město podporuje pravidelně. Pro tyto účely je v rozpočtu města
určena kapitola Rezerva Rady města s dotací 50.000,- Kč, z níž bylo čerpáno 5.850,- a v předchozím bodě byl
schválen příspěvek pro Domov u fontány Přelouč ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. R/2019/097
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
poskytnutí finanční podpory organizaci KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. ve výši 8.000,- Kč coby příspěvek
pro zajištění sociální služby občanů města Heřmanův Městec *** **** ********, ** ****** **********

II.

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

zajistit sepsání Veřejnoprávní smlouvy se společností Křižovatka handicap centrum o.p.s.
Termín: 13.3.2019

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

odeslat finanční částku 8.000,- Kč neziskové organizaci Křižovatka handicap centrum o.p.s.
Termín: 29.3.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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31. Žádost o finanční příspěvek - Sportovní unie Chrudimska
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Paní tajemnice předložila návrh na udělení finanční podpory z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady ve
výši 3.000 Kč na činnost Sportovní unie Chrudimska, podobně jako město poskytuje příspěvek neziskovým
organizacím (např. SONS, Bílý kruh bezpečí, Křižovatka handicap centrum o.p.s. apod., Domov u fontány).
Usnesení č. R/2019/098
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o finanční příspěvek Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim, IČO 67438393

II.

schvaluje
udělení finančního příspěvku Sportovní unii Chrudimska, V Průhonech 685, Chrudim, IČO 67438393 z kapitoly
Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000 Kč.

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

zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku se zástupcem Sportovní
unie Chrudimska
Termín: 31.3.2019

1.2.

odeslat finanční částku 3.000,- Kč Sportovní unii Chrudimska
Termín: 30.4.2019

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

32. Finanční vztah pro SPOKUL HM, p.o. na rok 2019
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh finančního vztahu na rok 2019 pro SPOKUL HM, p.o. Pan ředitel Nevečeřal,
předložil na základě usnesení R/2019/015, ze dne 21.1.2019 návrh rozdělení neinvestičního příspěvku. Pan ředitel v
příloze předložil původní finanční vztah na rok 2018, skutečnost k 31.12.2018 (včetně úprav finančního vztahu) a
plán na rok 2019. Výrazné rozdíly byly prodiskutovány v úvodu jednání rady města za přítomnosti pana ředitele.
Usnesení č. R/2019/099
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
finanční vztah pro SPOKUL HM, p.o. na rok 2019

II.

bere na vědomí
na základě usnesení R/2019/015, ze dne 21.1.2019 předložený návrh rozdělení NIP dle vlastního rozhodnutí
ředitele SPOKUL HM, p.o.

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

dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. , panu Dalimilu Nevečeřalovi
Termín: 28.2.2019

Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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33. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.12.2018
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.12.2018,
pan Ryčl se podivil nad náklady na provoz veřejných WC a požádal o vypracování podrobnějšího přehledu.

Usnesení č. R/2019/100
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.12.2018.

34. Plnění a čerpání rozpočtu, výsledek hospodaření Města Heřmanův Městec k 31.12.2018
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil čerpání rozpočtu Města Heřmanův Městec k 31.12.2018 ve struktuře schválené
zastupitelstvem. Rozpočtové hospodaření skončilo schodkem ve výši 3,8 mil. Kč. (ve schváleném rozpočtu byl
plánován schodek 14,9 mil. Kč, v upraveném 11,2 mil. Kč). Nižší skutečný schodek byl způsoben úsporami ve výdajích
a nedočerpanými akcemi, které budou pokračovat v r. 2019. V měsíci dubnu proběhne přezkoumání hospodaření
města nezávislým auditorem (C.P.A. Audit, spol. s r.o.). Závěrečný účet za rok 2018, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Heřmanův Městec bude předložen radě a zastupitelstvu města na červnovém
zasedání.
Usnesení č. R/2019/101
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Plnění a čerpání rozpočtu a výsledek hospodaření Města Heřmanův Městec k 31.12.2018

35. Ochrana systému ohřevu teplé vody
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přiblížil problematiku ohřevu vody při její vyšší tvrdosti. Na základě stížností obyvatel bytových domů v
sídlištích U Bažantnice a V Lukách, které odebírají teplou užitkovou vodu (TUV) z městských kotelen, na zhoršení
kvality TUV, proběhlo 25.1.2019 jednání za účasti zástupců města a společností BYTEP HM s.r.o., Vodovody a
kanalizace Chrudim, .a.s. a Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Situace je způsobená zvýšenou tvrdostí vody v
Heřmanově Městci, která se projevuje nejen zakalením TUV a příměsí pevných částic, ale rovněž zanášením a
poškozováním součástí systému ohřevu vody. Dne 1.2.2019 navštívil zástupce úřadu se zástupcem provozovatele
městských kotelen p. Michálkem zástupce společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o. z důvodu
konzultace řešení obdobného problému v Kolíně. Při tomto jednání byla doporučena spolupráce se společností EcoAqua-Servis s.r.o., která vypracovala návrh řešení v podobě souboru zařízení AQUA-TUV 3SX pro dávkování roztoku
STOPKOR I za účelem ochrany rozvodů teplé vody proti tvorbě inkrustů z tvrdosti vody a proti korozi. Tyto soubory
zařízení by byly instalované v předávacích stanicích v bytových domech odebírajících TUV z městských kotelen.
Předávací stanice jsou součástí rozvodů TUV z kotelen, tedy majetkem města, a celkem se jedná o 14 stanic. Na
základě návrhu řešení společnosti Eco-Aqua-Servis s.r.o., předložil p. Michálek cenovou kalkulaci na realizaci
opatření pomocí souborů zařízení AQUA-TUV 3SX pro dávkování STOPKOR I.
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Usnesení č. R/2019/102
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
realizaci opatření na ochranu systému ohřevu teplé užitkové vody

II.

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

zahrnout realizaci opatření na ochranu systému ohřevu teplé vody do návrhu rozpočtového
opatření k projednání Zastupitelstvem města
Termín: 7.3.2019

2. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
2.1.

objednat realizaci opatření na ochranu systému ohřevu teplé užitkové vody u společnosti BYTEP
HM s.r.o.
Termín: po schválení Zastupitelstvem města

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

36. Návrh oprav a investičních akcí v budovách pod správou SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh oprav a investičních akcí v budovách pod správou organizace SPOKUL HM, p.o. Pan
Výborný navrhl bod 6) Gallery Cyrany - reinstalace sbírky, propagace a výukové materiály v hodnotě cca 50.000 Kč
zahrnout do schválených akcí. Hlasováno bylo o pozměňovacím návrhu.
Usnesení č. R/2019/103
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
návrh oprav a investičních akcí v budovách pod správou SPOKUL HM, p.o..

II.

doporučuje
k zařazení do rozpočtového opatření:
bod č. 1 Sokolovna - rozdělení projektu rekonstrukce na etapy (prioritou je nová elektroinstalace + osvětlení
jeviště a sálu) v hodnotě cca 100.000 Kč (uhradí zřizovatel)
bod č. 2 Synagoga - odborné posouzení a návrh řešení rekonstrukce fasády v hodnotě ca 50.000 Kč (uhradí
zřizovatel)
bod č. 4 Kino - výměna osvětlení, opony a ovládacích prvků v sále v hodnotě 350.000 Kč doporučujeme zařadit v
případě získání 50% dotace z Fondu kinematografie (oprava, uhradí zřizovatel)
bod č. 6 Gallery Cyrany - reinstalace sbírky, propagace a výukové materiály v hodnotě cca 50.000 Kč

III. nedoporučuje
k zařazení do rozpočtového opatření:
bod č. 3 Gallery Cyrany - pravidelná kontrola stavu sbírky a drobné odborné ošetření uměleckých děl v hodnotě
cca 20.00 Kč (doporučuje se uhradit z provozu)
bod č. 5 Sportovní hala - výměna osvětlení v hodnotě cca 350.000 Kč
bod č. 7 Sokolovna - nákup nových stolů v hodnotě cca. 130.000 Kč
bod č. 8 Sportovní hala - vířivka v hodnotě cca 250.000 Kč
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IV. ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

připravit návrh rozpočtové změny pro Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
Termín: 7.3.2019

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

37. Návrh - žádost na opravy a údržbu majetku - DDM Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky Domu dětí a mládeže Mgr. Kateřiny Vackové na opravy a údržbu
majetku v DDM. Členové rady bez výhrad odsouhlasili jeho doporučení neschválit zhotovení rozvodů SV a TV včetně
uzavíracích armatur, odpadního potrubí, provedení keramického obkladu, dodávky a montáže umyvadla,
nerezového dvou dřezu včetně pracovní desky v keramické dílně a rekonstrukci kuchyňky - s doručením zařadit do
finančního plánu na rok 2020. Požadovaná výměna kompresorové jednotky byla již schválena Radou města
Heřmanův Městec dne 21.1.2019 (R/2019/11).
Usnesení č. R/2019/104
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost na opravy a údržbu majetku DDM

II.

nedoporučuje
do rozpočtové změny zařadit:
bod č. 2 Zhotovení rozvodů SV a TV včetně uzavíracích armatur, odpadního potrubí, provedení keramického
obkladu, dodávky a montáže umyvadla, nerezového dvou dřezu včetně pracovní desky v keramické dílně v
celkové hodnotě cca 31.823 Kč (uhradí si DDM ze svého investičního fondu)
bod č. 3 Rekonstrukce kuchyňky - stavební úpravy kuchyňky, jídelny a zhotovení a zabudování nové kuchyňské
linky v hodnotě cca 183.376 Kč. Doporučuje se zařadit do finančního plánu na rok 2020

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

dát na vědomí ředitelce DDM, paní Mgr. Kateřině Vackové
Termín: 15.3.2019

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

38. Návrh investičních výdajů a oprav - ZUŠ Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta upozornil na stav budovy ZUŠ a nutnost oprav a rekonstrukce, po konzultaci s odborem Správy
majetku doporučuje zařadit do rozpočtové změny opravu střechy budovy ZUŠ, opravu kanalizační přípojky a
zateplení soklu v ulici Jarkovského. Členové rady se všichni shodli, že opravu střechy nyní nedoporučí, upravili v
tomto duchu navrhované usnesení včetně úkolu připravit detaily budoucí opravy včetně předpokládaných nákladů.
Pak bylo hlasováno o upraveném usnesení.
Usnesení č. R/2019/105
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
návrh investičního výdaje - uvolnění finančních prostředků na opravu střechy budovy ZUŠ
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II.

doporučuje
k zařazení do rozpočtové změny:
bod č. 2 Oprava kanalizační přípojky, snížen průtočný prostor, hrozí opakované ucpání kanalizace, hodnota
40.000 Kč (uhradí zřizovatel)
bod č. 3 Zateplení soklu v ulici Jarkovského, hodnota 80.000 Kč (uhradí zřizovatel)

III. nedoporučuje
bod č.1 Oprava střechy budovy ZUŠ do které zatéká v celém prostoru půdy. Jedná se o přednostní vyřízení, aby
dále nedocházelo k poškození podlahové krytiny a uskladněného nábytku a pomůcek. Předpokládaná hodnota
opravy je 500.000 Kč. Cenová nabídka nebyla dosud zpracována, odhad ceny je utvořen dle podobných
realizovaných oprav (uhradí zřizovatel).
IV. ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

připravit návrh rozpočtové změny pro Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
Termín: 7.3.2019

2. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
2.1.

připravit detaily budoucí opravy budovy ZUŠ včetně předpokládaných nákladů
Termín: 31.3.2019

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

39. Návrh na opravy a investice v ZŠ Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh oprav a investic v ZŠ Heřmanův Městec, dle návrhu Mgr. Jany Šindelářové,
ředitelky ZŠ. Jedná se o opravu věžiček na hlavní budově školy, kterou radě města doporučuje. Po konzultacích
nedoporučuje zařadit rozšíření stávajícího parkoviště u školní jídelny a opravu topení ve školní jídelně.
Usnesení č. R/2019/106
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
žádost o prostředky na opravu a údržbu majetku - ZŠ Heřmanův Městec

II.

doporučuje
k zařazení do rozpočtové změny:
bod č. 1 Oprava věžiček na hlavní budově školy - hodnota cca 400.000 Kč (uhradí zřizovatel)

III. nedoporučuje
k zařazení do rozpočtové změny:
bod č. 2 Rozšíření stávajícího parkoviště u školní jídelny, hodnota cca 251.000 Kč (uhradí ZŠ z investičního
fondu)
bod č. 3 Oprava topení ve školní jídelně, hodnota cca 28.000 Kč (uhradí ZŠ z investičního fondu)
IV. ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

připravit návrh rozpočtové změny pro Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Termín: 7.3.2019
Přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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40. Návrh na opravy a investice v MŠ Jonášova Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh oprav a investic v MŠ Jonášova, dle návrhu paní Hany Vaňkové, ředitelky MŠ.
Konzultoval požadavky s odborem Správy majetku a doporučuje opravu odpadního a vodovodního potrubí v přízemí
budovy, a opravu omítek a prasklého schodu v kotelně. Nedoporučuje se zařadit zřízení klimatizace ve skladu
potravin, a opravu fasády budovy.
Usnesení č. R/2019/107
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
návrh na opravy a investice v MŠ Jonášova Heřmanův Městec

II.

doporučuje
k zařazení do rozpočtového opatření:
bod č. 2 Oprava odpadního a vodovodního potrubí v přízemí budovy - pořízené snímky přílohou, hodnota
50.000 Kč (uhradí zřizovatel)
bod č. 3 Oprava omítek a prasklého schodu v kotelně - pořízené snímky přílohou, hodnota 70.000 Kč (uhradí
zřizovatel)

III. nedoporučuje
k zařazení do rozpočtového opatření:
bod č. 1 Zřízení klimatizace ve skladu potravin, v letním období je zde vysoká teplot a dochází ke kažení
uložených potravin, hodnota 60.000 Kč (uhradí MŠ z investičního fondu)
bod č. 4 Oprava fasády budovy - na přední a boční stěně budovy se objevuje plíseň - pořízené snímky přílohou,
hodnota neuvedena
IV. ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

připravit návrh rozpočtové změny pro Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
Termín: 7.3.2019

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

41. Návrh požadovaných oprav a investic v MŠ Jiráskova Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh oprav a investic v MŠ Jiráskova, dle návrhu Mgr. Irmy Celundové, ředitelky MŠ.
Doporučil rekonstrukci krčku + víceúčelové místnosti pro děti, rodiče, veřejnost, rekonstrukci stávajícího rozdělovače
topení včetně armatur z důvodu havarijního stavu, výměnu podhledů v hospodářské části budovy, po ověření
požární bezpečnosti. Nedoporučil zařadit bod rekonstrukci umýváren, které neodpovídají hygienickým normám,
výměnu linolea a rekonstrukci chodby v hospodářské části včetně výměny dlažby. Vše bylo konzultováno s odborem
Správy majetku.
Usnesení č. R/2019/108
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
návrh požadovaných oprav a investic v MŠ Jiráskova Heřmanův Městec

II.

doporučuje
k zařazení do rozpočtového opatření:
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bod č. 1 Rekonstrukce krčku + víceúčelové místnosti pro děti, rodiče, veřejnost v hodnotě 2.600 000 Kč krček +
400.000 Kč víceúčelová místnost (uhradí zřizovatel)
bod č. 2 Rekonstrukce stávajícího rozdělovače topení včetně armatur z důvodu havarijního stavu v hodnotě
50.000 Kč (uhradí zřizovatel)
bod č. 3 Výměna podhledů v hospodářské části budovy, rok 1983 v hodnotě 50.000 Kč v případě, že bude
ověřena požární bezpečnosti (uhradí zřizovatel)
III. nedoporučuje
k zařazení do rozpočtového opatření:
bod č. 4 Rekonstrukce umýváren - neodpovídají hygienickým normám, zápis předaný na MěÚ (přední budova,
zadní budova 4 třídy, rok 1983) hodnota 500.000 Kč umývárna u jedné třídy
bod č. 5 Výměna linolea (přední budova, zadní budova) rok 1983, hodnota cca 234.400 Kč jedna budova
bod č. 6 Rekonstrukce chodby v hospodářské části, výměna dlažby, rok 1983, hodnota cca 100 000 Kč

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

připravit návrh rozpočtové změny pro Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
Termín: 7.3.2019

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

42. Rozpočtové opatření ZM č. 1/2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření, do kterého byly doplněny částky odsouhlasené v v průběhu
stávajícího jednání. V příjmech je upraven souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy na schválenou
výši 5.579.400 Kč (- 120.600 Kč) a schválená dotace z OP ŽP na Re-use centrum (přístřešek již postaven, čerpání
dotace letos). Ve výdajové části je dán návrh RO na akce pod čarou schváleného rozpočtu 2019 (které jsou většinou
snadno řešitelné z hlediska stavebního řízení a mohou být tedy co nejdříve zahájeny) a dále požadavky
příspěvkových organizací na opravy - doporučené ke schválení zastupitelstvu na stávajícím jednání rady ke schválení.
Z výdajů byla vyloučena rekonstrukce Kapličky sv. Kříže. Návrh rozpočtového opatření- schodku ve výši 13 625 tis.Kč
bude kryt z přebytku let minulých. Celková bilance rozpočtu po tomto opatření činí schodek 19 370 tis.Kč.
Usnesení č. R/2019/109
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. ZM/2019/01 dle položkového znění, které je přílohou
tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Josefu Kozlovi, starostovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města návrh RO zastupitelstva města ke schválení
Termín: 18.3.2019

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

43. Zasedání zastupitelstva města 1/2019
Předkládá: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání návrh programu zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí
18.03.2019 od 17.00 hod v jednacím sále městského úřadu.
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Usnesení č. R/2019/110
Předloženo bylo následující usnesení:
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Návrh programu jednání Zastupitelstva města dne 18.3.2019:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Pozemky (odprodej, odkup, převod)
10) Cenová mapa města
11) Valná hromada VAK Chrudim a.s.
12) Dotační programy města 2019
13) Smlouva s obcí Míčov-Sušice - školství
14) Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu člena zastupitelstva
15) Hospodaření města 2018 - stav k 31.12.2018
16) Rozpočtové opatření ZM/2019/01
17) Žádost o čerpání sociálního fondu
18) Diskuse
19) Závěr

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

Pan starosta poděkoval přítomným za spolupráci, připomněl, že příští jednání rady i zastupitelstva města je dne 18.3.2019
a navrhl, aby jednání rady města bylo zahájeno již ve 14.00 hod. V 18.10 hod. jednání ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
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