Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 11. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 03.08.2020 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka
Sedláčková

Omluveni:

--

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:

--

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Zřízení věcného břemene - 1180/4,25 knn

Josef Kozel (ST)

4. Zřízení věcného břemene - U Bažantnice, 282/3-knn

Josef Kozel (ST)

5. Zřízení věcného břemene - V Lukách

Josef Kozel (ST)

6. Zřízení věcného břemene - 5. května - přel. knm

Josef Kozel (ST)

7. Zřízení věcného břemene - U Bažantnice přeložka nn

Josef Kozel (ST)

8. Přechod nájmu - část p.p.č. 1628/1

Josef Kozel (ST)

9. Nájemní smlouvy - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

10. Ukončení nájemního vztahu - městský byt č. 4, Pod Pankrácí čp. 448

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. Pronájem nebytových prostor - kavárna v hale

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Ukončení nájemního vztahu - městský byt č. 2, Havlíčkova čp. 18

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Smlouva o poskytnutí dotace - podpora Pardubického kraje Heřmanoměsteckým
podzimním slavnostem 2020

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o schválení přijmu dotace Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v
Pardubickém kraji II - Základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Darovací smlouva - Pardubický kraj - POVODNĚ 2020

Josef Kozel (ST)

16. Smlouva na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.

Josef Kozel (ST)

17. Rekonstrukce domu č.p. 244 - přeložka CETIN

Josef Kozel (ST)

18. Autobusový terminál - smlouva o překládce dálkového kabelu (Správa železnic, státní
organizace)

Josef Kozel (ST)

19. Schválení postupu likvidační komise ve věci vyřazení neupotřebitelného majetku Speciální základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Čerpání fondu investic - Základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Vyřazení majetku

Josef Kozel (ST)

22. Pověření dalšího oddávajícího

Josef Kozel (ST)

23. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

24. Užívání veřejného prostranství - pro akci „Rescue Marathon kids edition 2020"

Ing. Ivana Jankovská (KT)

25. Užívání veřejného prostranství pro hasičskou soutěž

Ing. Ivana Jankovská (KT)

26. Zábor veřejného prostranství - volby

Ing. Ivana Jankovská (KT)

27. Bartolomějská pouť 2020

Josef Kozel (ST)

28. Povodně 2020 - okamžitá pomoc - fáze 2

Josef Kozel (ST)

29. Městské kotelny - varianty provozu

Josef Kozel (ST)

30. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval je o zápisu z jednání dne 29.6.2020, který byl zveřejněn na
úředních deskách a webu města, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Předložil návrh programu jednání, který byl
odsouhlasen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 29.6.2020 do 3.8.2020. Všechna usnesení
byla splněna v řádném termínu, kromě usnesení č. R/2020/183 ze dne 29.6.2020 " Smlouva o příspěvku obce - Marek
Havlík". Dle sdělení paní matky Krajský úřad Pardubického kraje neodsouhlasil rodinou navržené řešení a uzavření
Smlouvy o příspěvku Obce na poskytování sociální služby v denním stacionáři Jitřenka je tak zbytečné a radě města byl
předložen návrh zrušení citovaného usnesení.
Usnesení č.: R/2020/191
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 29.6.2020 do 3.8.2020
II. r u š í
usnesení č. R/2020/183 - "Smlouva o příspěvku obce - Marek Havlík"
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Zřízení věcného břemene - 1180/4,25 knn
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122019965/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec, která se týká uložení kabelového
vedení NN o délce 5 m do pozemku města parcelní číslo 1180/16 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je

stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 2.500 Kč + DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena
usnesením rady města č. R/2020/010 dne 27.1.2020.
Usnesení č.: R/2020/192
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019965/VB/01 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019965/VB/01 se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
4.

Zřízení věcného břemene - U Bažantnice, 282/3-knn
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018857/VB/01 mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec. Jedná se o uložení kabelového vedení NN v délce 20 m
do městského pozemku parcelní číslo 294/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy
platné od 21.9.2015 ve výši 5. 000, - Kč + DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesení číslo R/2019/253
ze dne 22.7.2019.
Usnesení č.: R/2020/193
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018857/VB/01 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018857/VB/01
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Zřízení věcného břemene - V Lukách
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV12-2020899/SOBS VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec na
uložení kabelového vedení NN v délce 50 m do městských pozemků parcelní číslo st. 2488, 1103/26 a 1103/4 v k.ú.
Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2020/194
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV122020899/SOBS VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajisti podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV122020899/SOBS VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
6.

Zřízení věcného břemene - 5. května - přel. knm
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2001183/VB/01 mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec o uložení kabelového vedení AYKY v délce 5 m do
městského pozemku parcelní číslo 2373 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy
platné od 21.9.2015 ve výši 2.500, - Kč + DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesení číslo R/2019/275
ze dne 28.8.2019.
Usnesení č.: R/2020/195
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2001183/VB/01 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2001183/VB/01se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

7.

Zřízení věcného břemene - U Bažantnice přeložka nn
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IZ-12-2001453_SOBS VB_01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec,
která se týká uložení kabelového vedení NN v délce 63 m do městských pozemků pozemku parcelní číslo 294/1 a
294/3 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 15. 000, Kč + DPH. Znění smlouvy bylo konzultováno s panem místostarostou města.

Usnesení č.: R/2020/196
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-122001453_SOBS VB_01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.

II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-122001453_SOBS VB_01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Přechod nájmu - část p.p.č. 1628/1
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání žádost paní Miroslavy Weissové o ukončení nájmu na část pozemku
parcelní číslo 1628/1 v k.ú. Heřmanův Městec - díl B, který má od města Heřmanův Městec pronajatý jako zahradu.
Současně požádala o pronájem této části paní Silvie Krotilová - dcera paní Weissové.
Usnesení č.: R/2020/197
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Miroslavy Weissové o ukončení nájmu na část pozemku parcelní číslo 1628//1 v k.ú. Heřmanův
Městec
II. d o p o r u č u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1628//1 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Silvií
Krotilovou, Hradištní 1194, 537 05 Chrudim 4
III. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 1628/1 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

9.

Nájemní smlouvy - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil ke schválení nájemní smlouvy mezi Domovem pro seniory Heřmanův Městec a paní Lucií
Zajíčkovou. Předmětem smlouvy je pronájem garáže za 6000 Kč ročně a pronájem služebního bytu za 5600 Kč
měsíčně, obojí s platností od 1.8.2020 na dobu neurčitou. V nájemném nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené
s užíváním bytu, tj. vodné, stočné, spotřeba elektrické energie, úhrada za teplo a teplou vodu a odvoz odpadu.
Nájemní smlouvy byly připraveny ve spolupráci s panem místostarostou JUDr. Tomášem Plavcem.

Usnesení č.: R/2020/198
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv platných od 1.8.2020 na pronájem garáže a bytu, mezi Domovem pro seniory
Heřmanův Městec a paní Lucií Zajíčkovou, trvale bytem U Bažantnice 591, Heřmanův Městec
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi

Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
10. Ukončení nájemního vztahu - městský byt č. 4, Pod Pankrácí čp. 448
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil oznámení Mgr. Renaty Baxové – dcery Jana Baxy, že její otec - nájemce městského bytu č.
4 dne 3.4.2020 zemřel. Zároveň písemně požádala o ukončení nájmu s Městem Heřmanův Městec ke dni 31.7.2020, a
to vzhledem k situaci spojené s nouzovým stavem a dědickému řízení.
Usnesení č.: R/2020/199
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s ukončením nájemního vztahu k městskému bytu č. 4 o velikosti 1+1, na adrese Pod Pankrácí čp. 448,
Heřmanův Městec z důvodu úmrtí Jana Baxy ke dni 31.7.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

11. Pronájem nebytových prostor - kavárna v hale
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil radě města k projednání žádost paní Kateřiny Dalecké a paní Veroniky Netolické na
pronájem nebytových prostor v čp. 916 (sportovní hala) v Heřmanově Městci za účelem provozování kavárny. Záměr
města na pronájem nebytových prostor byl zveřejněn od 3.7.2020 do 20.7.2020. Doplnil právní rozbor smlouvy.
Usnesení č.: R/2020/200
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v čp. 916 v Heřmanově Městci paní Kateřině Dalecké, Čechova 380, Hlinsko v
Čechách 539 01 a paní Veronice Netolické, Družstevní 926, Skuteč 539 73 za účelem provozování kavárny na dobu
od 1.9.2020 do 31.12.2021 za cenu 8.000,- Kč/měsíc.
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 916 - kavárna
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

12. Ukončení nájemního vztahu - městský byt č. 2, Havlíčkova čp. 18
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že dne 29.6.2020 podal pan Adolf Soudek žádost o ukončení nájemního vztahu
s Městem Heřmanův Městec dohodou na městský byt č.2, Havlíčkova čp.18. Ukončení je navrženo ke dni 31.8.2020 z
důvodu řádného vyklizení bytu. Nájemní smlouva na výše uvedený městský byt byla uzavřena dne 02.11.1995.

Usnesení č.: R/2020/201
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.8.2020 s Adolfem Soudkem, na bytovou jednotku 2+1, číslo
evidenční 2 na adrese Havlíčkova čp. 18, Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
13. Smlouva o poskytnutí dotace - podpora Pardubického kraje Heřmanoměsteckým podzimním slavnostem 2020
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil k projednání Smlouvu o poskytnutí dotace č. KH/20/22407 s hejtmanem Pardubického
kraje na Heřmanoměstecké podzimní slavnosti 2020 ve výši 30.000 Kč.
Usnesení č.: R/2020/202
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/20/22407 s Pardubickým krajem
II. u k l á d á
zajistit podepsání a odeslání smlouvy na Krajský úřad Pardubického kraje
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 14.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

14. Žádost o schválení přijmu dotace Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky ZŠ Mgr. Jany Šindelářové o schválení přijetí dotace v rámci projektu
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II. Cílem projektu je zabezpečit školní
stravování žákům základních škol, jejichž zákonný zástupce pobírá dávky hmotné nouze. Základní škola Heřmanův
Městec společně se Speciální základní školou Heřmanův Městec zažádala o dotaci pro 30 žáků z těchto škol. Jedná se
o dotaci ve výši 188 727 Kč.

Usnesení č.: R/2020/203
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příjem dotace v rámci projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II, jejímž
cílem je zabezpečit školní stravování žákům základních škol, jejichž zákonný zástupce pobírá dávky hmotné nouze

II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, paní Mgr. Jany Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 07.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

15. Darovací smlouva - Pardubický kraj - POVODNĚ 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že na základě žádosti města byl rozhodnutím Rady Pardubického kraje přidělen našemu
městu finanční dar 100.000 Kč pro zmírnění následků povodňové situace města v červnu 2020. Smlouvu schválila
Rada Pardubického kraje dne 13.7.2020.
Usnesení č.: R/2020/204
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru s Pardubickým krajem OŽPZ/20/23046 na řešení popovodňové
situace města
II. u k l á d á
podepsat smlouvu a zaslat na Pardubický kraj
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 07.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. Smlouva na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu č. 5495/20 se společností WOOD & PAPER a.s. na prodej dříví ve 3.
čtvrtletí roku 2020. Smlouva je předkládána na základě dlouhodobé bezproblémové spolupráce s firmou.
Usnesení č.: R/2020/205
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. 5495/20 na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. 5495/20 na prodej dříví se společností WOOD & PAPER a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

17. Rekonstrukce domu č.p. 244 - přeložka CETIN
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta informoval, že v rámci probíhající rekonstrukce domu č.p. 244 v Čáslavské ulici je nutná překládka
zařízení společnosti CETIN a.s. Důvodem je vymístění stávajícího podélného kabelového vedení na fasádě domu, které
propojuje obě sousední budovy. Nově bude provedena přípojka ze stávajícího podzemního vedení v chodníku a
umístění rozvaděče a svislého vedení po fasádě na okraji budovy. V návaznosti na již uzavřenou smlouvu o realizaci
překládky jsou předloženy radě města ke schválení:
1) smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - pro umístění komunikačního vedení a zařízení do pozemku parc.
č. 2188 (chodník před č.p. 244),
2) smlouva o umístění veřejné komunikační sítě - pro umístění komunikačního vedení a zařízení na budově č.p. 244,
3) dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí - pro převod práv a povinností z rozhodnutí
stavebního úřadu vydaného ve společném územním a stavebním řízení k rekonstrukci domu č.p. 244 pro část stavby
týkající se překládky.
Usnesení č.: R/2020/206
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. pro umístění komunikačního
vedení a zařízení v pozemku parc. č. 2188 v k.ú. Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-050145 se společností CETIN a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností CETIN a.s. pro komunikační vedení a zařízení
na budově č.p. 244
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se společností CETIN a.s. pro komunikační vedení a
zařízení na budově č.p. 244
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
V. s c h v a l u j e
uzavření dohody se společností CETIN a.s. o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí ve
společném územním a stavebním řízení pro stavbu rekonstrukce bytového domu č.p. 244
VI. u k l á d á
uzavření dohody se společností CETIN a.s. o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí ve
společném územním a stavebním řízení pro stavbu rekonstrukce bytového domu č.p. 244
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
18. Autobusový terminál - smlouva o překládce dálkového kabelu (Správa železnic, státní organizace)
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta stáhl tento bod programu z projednávání do doby vyjasnění situace, tj souběhu projektů rekonstrukce
Správy železnic a autobusového nádraží.

19. Schválení postupu likvidační komise ve věci vyřazení neupotřebitelného majetku - Speciální základní škola
Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města

Pan místostarosta předložil žádost ředitelky SZŠ Heřmanův Městec, paní Mgr. Evy Dvořákové o schválení
navrhovaného postupu likvidační komise ze dne 26.6.2020 včetně zápisu z jednání likvidační komise a revizního
posudku elektrických zařízení.
Usnesení č.: R/2020/207
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navržený postup Likvidační komise Speciální základní školy Heřmanův Městec ze dne 26.6.2020
II. u k l á d á
dát na vědomí paní ředitelce Speciální základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Evě Dvořákové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 11.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Čerpání fondu investic - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní Mgr. Jany Šindelářové, ředitelky ZŠ o povolení čerpání finančních prostředků
do výše 15 000 Kč z fondu investic. Finanční prostředky by byly použity na opravu části střechy, která je ve velmi
špatném stavu. Při deštích protéká voda až do vnitřních prostor školy. Stav fondu investic ZŠ k 30.3.2020 činí 308
627,40 Kč. Protože budova školy je vlastnictvím města, je v návrhu uhradit opravu střechy z prostředků zřizovatele,
aby nedošlo k použití finančních prostředků školy na opravy cizího majetku (města) a následně vynaloženou částku na
opravu základní škole z fondu investic odčerpat do rozpočtu města.
Usnesení č.: R/2020/208
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
provedení opravy střechy, úhradu této opravy z prostředků města a po následné kalkulaci odčerpání příslušné
částky z fondu investic základní školy
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, paní Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

21. Vyřazení majetku
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení soupis majetku navrženého k vyřazení z evidence a k fyzické likvidaci.
Jedná se o staré vybavení budovy bývalého MěÚ č.p. 4, pro které nemá město využití nebo je poškozené, a zařízení,
která budou likvidována v rámci rekonstrukce budovy. Dále je navrženo k likvidaci dožilé vybavení, poškozené nebo
nefunkční, jehož oprava není rentabilní. V minulosti bylo vybavení nabízeno bezplatně příspěvkovým organizacím a
také k odprodeji neziskovým organizacím.

Usnesení č.: R/2020/209
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh na vyřazení majetku dle příloh č. 1 a 2
II. u k l á d á
zajistit fyzickou likvidaci majetku dle příloh č. 1 a 2
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.10.2020
III. u k l á d á
zajistit vyřazení majetku dle příloh č. 1 a 2 z evidence po jejich fyzické likvidaci
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

22. Pověření dalšího oddávajícího
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec k projednání pověření pana Jana Řeháka, 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 č.: R/2020/210
Rada města Heřmanův Městec
I. p o v ě ř u j e
pana Jana Řeháka, 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 § 11 a 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 bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

23. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost společnosti Koloniál Holub s.r.o. o udělení souhlasu s užitím znaku města
Heřmanův Městec na čokoládě s fotografiemi našeho města. Součástí žádosti je i prominutí poplatku za užití znaku,
neboť se jedná o propagaci města, která je v zájmu města, pan místostarosta odprezentoval vzhled na stejném
výrobku pro jiné město.

Usnesení č.: R/2020/211
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s užitím znaku města na čokoládě prodávané Koloniálem Holub s.r.o.
II. s o u h l a s í
s prominutím poplatku za užití znaku města v této věci
III. u k l á d á
vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 07.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

24. Užívání veřejného prostranství - pro akci „Rescue Marathon kids edition 2020"
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská – tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost zástupce organizačního štábu OS ČČK p. Ondřeje Dostála o bezplatné užití pozemků
města v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce a Heřmanův Městec pro potřeby Rescue Marathon kids edition 2020.
Jedná se o cvičení mladých záchranářů pod dohledem Českého červeného kříže na pozemcích p.č. 404, 405 a 408 v
k.ú. Kostelec u HM a dále o pozemky v k.ú. Heřmanův Městec p.č. 1739/3, 644/2, 642/5, 735/1 a 2142/1. Rescue
marathon má v Heřmanově Městci a okolí dlouholetou tradici, dětská varianta se bude konat dne 5.9.2020 od 7.00 do
18.00 hod.
Usnesení č.: R/2020/212
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
bezplatné užití pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Kostelec u HM p.č. 404, 405 a 408 a pozemků v k.ú. Heřmanův
Městec p.č. 1739/3, 644/2, 642/5, 735/1 a 2142/1 pro akci Rescue Marathon kids edition 2020 dne 05.09.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
25. Užívání veřejného prostranství pro hasičskou soutěž
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost starosty SDH Heřmanův Městec p. Petra Dvořáka o bezplatné užití veřejného
prostranství parku Bažantnice pro hasičskou soutěž "O pohár starosty města" a "O putovní pohár Ondry Saxe" dne
19.9.2020 od 9.00 do 16.00 hod. Zároveň žádá o bezplatný pronájem veřejných WC v prostoru Bažantnice. Jedná se o
tradiční akci, která probíhá každoročně ve stejném režimu.
Usnesení č.: R/2020/213
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
bezplatné užití pozemků ve vlastnictví města v Bažantnici pro pořádání hasičské soutěže dne 19.09.2020
II. s c h v a l u j e
bezplatné využití veřejných WC v Bažantnici při hasičské soutěži dne 19.9.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

26. Zábor veřejného prostranství - volby
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost zástupce ODS o umožnění záboru veřejného prostranství, konkrétně na pozemku č.
2187/1 (část náměstí proti lékárně) na nám. Míru pro umístění volebního mobilního zařízení o půdorysu 1krát 1 m a
výšce 2m. Termín umístění od 2.9.2020 do 1.10.2020. Informovala, že dle platných pravidel činí sazba 10 Kč /m2/den,
celkem tedy 300,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/214
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
zábor veřejného prostranství pro umístění volebního mobilního zařízení o půdorysu 1m krát 1m a výšce 2m v
termínu od 2.9.2020 do 1.10.2020 v travnaté části proti knihovně
II. s t a n o v u j e
poplatek ve výši 300,- Kč dle platných Pravidel pro umisťování reklamních zařízení na majetku města Heřmanův
Městec
III. u k l á d á
informovat žadatele
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 21.08.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
27. Bartolomějská pouť 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které stanovuje podmínky ochrany
obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Připomněl epidemiologickou situaci a
konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje ve věci pořádání poutě. Nové opatření zpřísňuje
s účinností od 27.7.2020 požadavky na pořadatele akcí, poutě jsou přímo specifikované v opatření, včetně limitního
počtu účastníků 1000 osob. V případě městecké pouti již počet stánkařů a pracovníků provozu atrakcí převyšuje 500
osob. Jakékoliv další opatření, které by vstup do areálu pouti omezilo na požadovaný počet, by nezbytně vyvolalo
problémy ve zbylých prostorách města a je složité je zabezpečit, aniž by to nevyvolalo další negativa.

Usnesení č.: R/2020/215
Rada města Heřmanův Městec
I. r u š í
na základě epidemiologické situace, vyhlášených opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a po konzultaci s
KHS Pardubického kraje, pořádání Bartolomějské poutě v Heřmanově Městci 2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
28. Povodně 2020 - okamžitá pomoc - fáze 2
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta připomněl, že na základě usnesení RM č. R/2020/163 ze dne 17.6.2020 byl zřízen transparentní účet
města pro účely "Veřejné sbírky na podporu občanů postižených povodní v Heřmanově Městci" a usnesením RM č.

R/2020/187 dne 29.6.2020 byla první fáze pomoci poskytnuta domácnostem, které byly zasaženy povodněmi v
nejvyšší míře. Zůstatek účtu k 30.7.2020 byl vyšší než 170.000 Kč, proto předložil návrh rozdělit 160.000 Kč dalším
domácnostem, jenž byly povodněmi zasaženy. Na návrhu dalšího rozdělení finanční pomoci spolupracovali hasiči a
pracovnice sociálního odboru podle konkrétní situace při a po povodni, návrh je odstupňován podle poškození
majetku.
Usnesení č.: R/2020/216
Rada města Heřmanův Městec
I. r o z h o d u j e
o 2.kole rozdělení výtěžku transparentního účtu města "Veřejné sbírky na podporu občanů postižených povodní v
Heřmanově Městci" ve prospěch těchto vlastníků nemovitostí, kde došlo ke škodám v souvislosti s červnovou
povodní:
- Soňa Kočí, ... 20.000 Kč
- Jiří Meduna, …20.000 Kč
- Jiří Zrůst,... 20.000 Kč
- Jaroslav a Květa Štěpánkovi,... 20.000 Kč
- Theodor Džogan, …Městec ... 15.000 Kč
- Miloš a Věra Rejfkovi, ... 10.000 Kč
- Vítězslav Škrha, ... 10.000 Kč
- Tomáš Chládek,... 5.000 Kč
- Jiří a Jaroslava Pluhařovi, ... 5.000 Kč
- Jindřich Chládek, ... 5.000 Kč
- Pavel a Ilona Staňkovi, ... 5.000 Kč
- Kamila Imramovská, ... 5.000 Kč
- Hana a Jan Písaříkovi, ... 5.000 Kč
- Markéta a Miroslav Suchánkovi ... 5.000 Kč
- Pavel Jelínek, ... 5.000 Kč
- Ing.Iva Svobodová, ... 5.000 Kč
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
Po hlasování pan Ondřej Dostál opustil jednání rady města z důvodu výjezdu jednotky SDH.
29. Městské kotelny - varianty provozu
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o končící smlouvě se společností BYTEP HM s.r.o. na provoz městských kotelen. Na kotelny
jsou napojena i bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek, která nechtějí vlastní správu kotelen. Na
úřad byla doručena nabídka společnosti E-on na provoz kotelen, možný je i provoz na základě mandátní smlouvy s
vysoutěženým zájemcem, popř. provoz samotným městem. Samotné kotelny nevyžadují okamžité finanční investice
do technologie. Diskuse proběhla nad vývojem problematiky za poslední 4 roky se závěrem, že na nejbližším jednání
rady města bude diskutován postup rady a další kroky do budoucnosti.
Usnesení č.: R/2020/217
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
možné varianty provozu městských kotelen U Bažantnice a V Lukách v dodávkách centrálního vytápění a ohřevu
teplé vody.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

30. Závěr
Diskuse členů rady proběhla na téma Radovánek. Byl sdělen termín předání staveniště Jiráskova ul., a to 17.8.2020,
pan Ryčl navrhl členům rady města uspořádat prohlídku na větších investičních akcích města. Po vyčerpání všech
příspěvků pan starosta jednání rady města v 16.50 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

