Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 4. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 04.03.2020 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. Pronájem části pozemku p.č. 135/3

Josef Kozel (ST)

4. Odprodej pozemku p.č. 2370

Josef Kozel (ST)

5. Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Odkoupení leasingovaného vozu

Ing. Ivana Jankovská (KT)

7. Smlouvy o dílo na práci v lese

Ing. Ivana Jankovská (KT)

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování sběrného dvora města Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

9. Žádost o čerpání z investičního fondu- Mateřská škola Heřmanův Městec, Jiráskova
842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

10. Smlouva č. OSV/20/20346 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách - Domov pro seniory U Bažantnice, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. Jmenování konkursní komise DDM

Ing. Ivana Jankovská (KT)

12. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2019 ve struktuře
schválené zastupitelstvem

Josef Kozel (ST)

13. Plnění a čerpání rozpočtu VH Města Heřmanův Městec

Ing. Ivana Jankovská (KT)

14. Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2020

Josef Kozel (ST)

15. Dotační programy města 2020

Josef Kozel (ST)

16. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na podporu soc. služeb - pečovatelská služba

Ing. Ivana Jankovská (KT)

17. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č.1/2020

Josef Kozel (ST)

18. Zasedání zastupitelstva města 1/2020 dne 16.3.2020

Josef Kozel (ST)

19. Pojištění vozidla DACIA LOGAN

Ing. Ivana Jankovská (KT)

20. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, konstatoval že k zápisům z jednání ve dnech 17.2.2020 a 21.2.2020
nebyly připomínky a byly zveřejněny na úředních deskách a webu města. Připomněl, že rozeslal odpovědi na dotazy
členů rady vznesené při projednávání úvěru od KB a následně byla smlouva ve středu 26.2.2020 podepsána. Předložil
návrh programu jednání, paní tajemnice navrhla doplnit program o bod Pojištění vozidla DACIA LOGAN. Doplnění
programu bylo odsouhlaseno.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila přehled usnesení přijatých radou města, která měla termín splnění v období od 17.2.2020
do 4.3.2020. Všechna byla splněna ve schváleném termínu.
Usnesení č.: R/2020/058
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění v období od 27.1.2020 do 4.3.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Pronájem části pozemku p.č. 135/3
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Vladislava Tomišky o pronájem části pozemku parcelní číslo 135/3 v
k.ú. Chotěnice s výměrou 10 x 8 m (80 m2). Dle cenové mapy je sazba pronájmu 3,- Kč/m2 a výše nájmu bude činit
240,- Kč. Záměr byl zveřejněn na úředních deskách od 17.2.2020 do 4.3.2020.
Usnesení č.: R/2020/059
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 135/3 o výměře 80 m2 v k.ú. Chotěnice za účelem
umístění včelína s panem Vladislavem Tomiškou, za cenu 3,- Kč/m2/ rok.
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy s panem Tomiškou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

4.

Odprodej pozemku p.č. 2370
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání žádost pana Jiřího Javorského na odkup pozemku parcelní číslo 2370 v
k.ú. Heřmanův Městec, v ulici Podél Dráhy, na kterém je plánováno prodloužení chodníku od Čáslavské ulice.
Usnesení č.: R/2020/060
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 2370 v k.ú. Heřmanův Městec panu Jiřímu Javorskému,
II. u k l á d á
zajistit informování žadatele pana Javorského
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 20.03.2020
III. u k l á d á
předložení k projednání k zastupitelstvu odprodej pozemku p.č. 2370
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádosti uživatelů nájemních bytů o prodloužení těchto nájmů. Město Heřmanův Městec
uzavřelo v předešlých letech s Milanem Balogem, Lucií Křivskou, Nelou Nagyovou a Lucií Šídlovou nájemní smlouvy na
městské byty. Žadatelé byli seznámeni se skutečností, že nájem bude uzavřen pouze do 30.9.2020, a to z důvodu
sjednocení termínu všech nájemních smluv na dobu určitou. Město Heřmanův Městec vůči těmto žadatelům
neeviduje žádné pohledávky. Upozornil, že tyto smlouvy byly poslední na období kratší než 1 rok. Všechny nájmy jsou
uzavřeny jednotně na dobu určitou do 30.9.2020 a prodloužením všech smluv se bude rada města zabývat najednou.
Usnesení č.: R/2020/061
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1.1. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Milanu Balogovi, a to od 1.4.2020 do 30.9.2020 za cenu 55 Kč/m2
1.2. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 3, Průhon čp. 446, Heřmanův Městec Lucii Křivské, a
to od 1.4.2020 do 30.9.2020 za cenu 70 Kč/m2
1.3.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Nele Nagyové,
a to od 1.4.2020 do 30.9.2020 za cenu 70 Kč/m2
1.4.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 4, Průhon čp. 446, Heřmanův Městec Lucii Šídlové, a to od 1.4.2020
do 30.9.2020 za cenu 70 Kč/m2

II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu městských bytů
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

6.

Odkoupení leasingovaného vozu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice ve spolupráci s finančním odborem předložila nabídku leasingové společnosti na odprodej vozu, který
mělo město 2 roky k dispozici, na základě smlouvy o operativním leasingu. Proběhla diskuze, zda vůz odkoupit nebo
vrátit a pořídit nový. Na odkup je stanovena pevná cena 310.000,- Kč, nový vůz ve stejné výbavě je možno pořídit do
340.000,- Kč. V každém případě v rozpočtu pro rok 2020 není pořízení vozu zahrnuto a je připraveno rozpočtové
opatření, které je na programu probíhajícího jednání. Pan místostarosta upozornil na málo najetých kilometrů.
Diskuse proběhla nad vypsáním výběrové řízení a členové rady se shodli na maximální výši celkové ceny 250.000 Kč.
Usnesení č.: R/2020/062
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci leasingové společnosti o končícím operativním pronájmu osobního vozu
II. s c h v a l u j e
vrácení vozu FABIA Style 1,0 TSI (leasing) a nákup nového v ceně max. 250.000,- Kč
III. u k l á d á
připravit rozpočtové opatření na pořízení nového vozu
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 16.03.2020
IV. u k l á d á
provést výběrové řízení na pořízení nového vozu
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 13.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

7.

Smlouvy o dílo na práci v lese
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh na uzavření smluv o dílo s podnikateli Janem Vargou a Josefem Žákem, kteří těží, sváží
a sdružují na skládkách vytěžené dřevo. Oba již v městských lesích pracovali a k jejich práci nebyli výhrady.
Navrhovaná sazba je oproti sazbě v roce 2018 zvýšena na horní hranici max o 10 %.
Usnesení č.: R/2020/063
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo na práce v lese na období od 1.3.2020 do 31.12.2020 s podnikateli:
Jan Varga, Dlouhá 144, 538 04 Prachovice, IČ: 87246775
Josef Žák, Licomělice 2, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 06918794

II. u k l á d á
zajistit podpis Smlouvy o dílo
Zodpovídá: Ondřej Baumgartner, správce IT
Termín: 10.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování sběrného dvora města Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh Dodatku č.2 ke smlouvě o provozování sběrného dvora města Heřmanův Městec.
Obsahem smlouvy je ustanovení o ukončení příjmu pneumatik na sběrný dvůr. Novela zákona č. 185/2001 sb., o
odpadech v platném znění přinesla stanovení hierarchie způsobu nakládání s odpady, která stanovuje, že zpětný
odběr a následné další využití odpadů má být upřednostněno před jejich prostou likvidací. V České republice funguje
kolektivní systém ELTMA, do kterého jsou zapojeny pneuservisy, dle průzkumu i ty v našem městě. Povinností
pneuservisu je přijmout bezplatně od občana jakoukoliv pneumatiku, co se týče jejich počtu i rozměrů. Pneuservis má
povinnost následně zajistit ekologické zpracování pneumatik. Na sběrný dvůr jsou pneumatiky od občanů přijímány
také bezplatně, následně však za jejich likvidaci město společnosti AVE platí (2 500 Kč za 1 tunu bez DPH.). Pan
starosta konstatoval, že provozovatel sběrného dvora už informaci o odmítání pneumatik bez konzultace se zástupci
města zveřejnil. Diskuze proběhla nad oprávněností a případnými následky a dopady. Členové rady se nakonec
přiklonili k variantě zachovat odběr, ale evidenčně v budoucnu omezit počet ks na jednotlivé domácnosti.
Usnesení č.: R/2020/064
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování sběrného dvora města Heřmanův Městec
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

9.

Žádost o čerpání z investičního fondu- Mateřská škola Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní ředitelky MŠ Jiráskova Mgr. Irmy Celundové o čerpání finančních prostředků z
investičního fondu. Paní ředitelka žádá čerpat částku do 75.000 Kč na rekonstrukci hlavního uzávěru vody, havarijní
stav dokládá protokolem odborné firmy o jeho kontrole, kde se uvádí, že je v havarijním stavu. Stav investičního
fondu k 31.12.2019 činí 176.092 Kč.
Usnesení č.: R/2020/065
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání finančních prostředků z Fondu investic 75 000 Kč na rekonstrukci hlavního uzávěru vody v Mateřské škole
Heřmanův Městec, Jiráskova 842
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 09.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Smlouva č. OSV/20/20346 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Domov pro seniory U Bažantnice,
Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh Smlouvy č. OSV/20/20346 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro Domov pro
seniory, U Bažantnice, Heřmanův Městec. Dotace Pardubického kraje byla domovu pro seniory přiznána ve výši 24
500 000 Kč. V loňském roce 2019 to bylo 20 763 000 Kč.
Usnesení č.: R/2020/066
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. OSV/20/20346 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu pro seniory, U Bažantnice,
Heřmanův Městec s Pardubickým krajem.
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy č. OSV/20/20346 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu pro seniory, U
Bažantnice, Heřmanův Městec s Pardubickým krajem.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 09.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

11. Jmenování konkursní komise DDM
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice informovala, že na základě vyhlášeného konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
DDM Heřmanův Městec, je nutné jmenování předsedy, členů a tajemníka konkursní komise, které dle platné
legislativy musí být schváleno radou města. Obsazení komise určuje školský zákon (561/2004 Sb.) a prováděcí
vyhláška (54/2005 Sb.) a to tak, že tři členy komise nominuje Česká školní inspekce, po jednom pak krajský úřad a
pedagogická rada. Další členy komise včetně tajemníka komise jmenuje zřizovatel. Na základě nominací České školní
inspekce, Krajského úřadu Pardubického kraje, pedagogické rady DDM navrhla za předsedu komise JUDr. Tomáše
Plavce, za členy komise Ing. Zdenku Sedláčkovou, Mgr. Silvii Anýžovou, PaeDr. Martu Hunalovou, Mgr. Miloše Adamů,
MBA, Mgr. Pavla Hojku a tajemnicí komise Ing. Ivanu Jankovskou. Po odeslání podkladů pro jednání rady města byla
doručena nominace pedagogické rady DDM, jmenovitě Mgr. Kláry Čulíkové, a proto bylo v rámci jednání doplněno
usnesení o tohoto člena komise.
Usnesení č.: R/2020/067
Rada města Heřmanův Městec
I. j m e n u j e
členy konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec:
JUDr. Tomáš Plavec (předseda), Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr. Silvie Anýžová, PaeDr. Marta Hunalová, Mgr. Miloš
Adamů, MBA, Mgr. Pavel Hojka, Mgr. Klára Čulíková a tajemnici komise Ing. Ivanu Jankovskou.

II. u k l á d á
rozeslání pozvánek na první zasedání konkursní komise
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 13.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

12. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2019 ve struktuře schválené zastupitelstvem
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2019 ve struktuře schválené
zastupitelstvem. Příjmy celkem byly splněny na téměř 100,3 %, výdaje celkem byly čerpány ve výši 92,4 %, z toho
běžné 91,8 % a kapitálové 94 %. Předpoklad, že čerpání investic se ve 4.čtvrtletí roku ještě zvýší, byl tedy naplněn
(byly dokončeny větší akce - Haldy, ulice Jarkovského, MŠ Jiráskova). Celková bilance plnění rozpočtu k 31.12.2019 činí
- 8,0 mil Kč (upravený rozpočet činil schodek - 18,9 mil. Kč). Nižší skutečný schodek byl dosažen úsporami v běžných
výdajích (MěÚ a samospráva -1,3 mil. Kč, správa majetku -3,3 mil. Kč, městská policie -0,5 mil. Kč) a některých
kapitálových výdajů (-2,3 mil. Kč).
Usnesení č.: R/2020/068
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
13. Plnění a čerpání rozpočtu VH Města Heřmanův Městec
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec k 31.12.2019.
Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 2 348 803,00 Kč, se ziskem hospodařil i hřbitov v celkové výši 21 410,00 Kč a
také služby 15 393,00 Kč. Naopak ztrátu vykázalo veřejné WC ve výši -453 272,00 Kč. Z celkového zisku vedlejšího
hospodářství je třeba odečíst odpisy hmotného majetku v kině, který byl pořízen na dotaci a je v evidenci vedlejšího
hospodářství a také daň z příjmu právnických osob za vedlejší hospodářství. Celkový zisk vedlejšího hospodářství za
rok 2019 činil 1 485 440,00 Kč. Pan místostarosta doporučil odměnu pro správce lesů, který i v době kůrovcové
kalamity dokázal vytěžené dřevo dobře zpeněžit. Na téma veřejných WC konstatoval, že je třeba situaci řešit, neboť
ekonomicky je zcela neúnosná, v tomto názoru ho podpořili i další členové rady města.

Usnesení č.: R/2020/069
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.12.2019
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

14. Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, ze
kterého byla Ministerstvem kultury ČR pro rok 2020 městu Heřmanův Městec přidělena dotace ve výši 600.000 Kč,
která má být rozdělena mezi jednotlivé akce obnovy památek realizované v roce 2020. Pokud je vlastníkem památky
jiná osoba než město, je podmínkou přidělení příspěvku z dotace MK ČR také finanční spoluúčast města a schválení
poskytnutí příspěvku vlastníkovi památky Zastupitelstvem města. Pan starosta předložil rekapitulaci plánovaných akcí.
Z památek ve vlastnictví města je to obnova kaple sv. Kříže a restaurování kamenných pilířů brány do dvora u domu
č.p. 33 (Medov). Z jiných vlastníků památek je na rok 2020 zahrnuta pouze Římskokatolická farnost - děkanství
Heřmanův Městec a tři akce týkající se budovy fary č.p. 26 na náměstí Míru - pokračování ve výměně a opravě výplní
otvorů, sanace poruchy severovýchodního nároží a obnova fasády. Dle předběžné informace rozsah prací pro farnost
bude záležet na získání finančních prostředků včetně výše příspěvku z Programu regenerace. Je předpoklad, že
maximální možná výše příspěvku MK na tuto akci by se mohla pohybovat okolo 300.000,- Kč, tzn. že pro další akce by
zbývalo rovněž cca 300.000,- Kč. S ohledem na rozpočet na částku 1.130.523,- Kč, na předpokládanou dotaci 300.000,Kč a na vlastní zdroje farnosti ve výši 716.523,- Kč navrhl odbor Správy majetku poskytnutí příspěvku Římskokatolické
farnosti - děkanství Heřmanův Městec ve výši 114.000 Kč, což odpovídá požadavku, aby příspěvek činil minimálně 10%
z rozpočtu.
Usnesení č.: R/2020/070
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 Římskokatolické farnosti - děkanství Heřmanův
Městec v celkové výši 414.000 Kč, z toho 300.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury ČR a 114.000 Kč z
rozpočtu Města Heřmanův Městec na akci oprava výplní otvorů v čp. 26.
II. u k l á d á
projednat poskytnutí příspěvku v zastupitelstvu města
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 16.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
15. Dotační programy města 2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Na základě návrhů příslušných komisí rady města a dle Zásad o poskytování dotací schválených usnesením rady města
ze 05.12.2017 č. R/2017/441 předložil pan starosta návrh na rozdělení dotačních programů města pro rok 2020.
Návrh na rozdělení byl připraven na základě jednání Kulturní komise, Komise pro výchovu a vzdělávání a Komise
sportovní. Jejich návrhy byly akceptovány v plné výši a celková suma navržených dotací činí 1.660.000,- Kč, tak jak
bylo schváleno v rozpočtu na rok 2020. Připomněl, že schválení dotace ve výši do 50.000 Kč je v kompetenci rady
města, nad 50.000 Kč postupuje na jednání zastupitelstva.
Usnesení č.: R/2020/071
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Přehled podaných žádostí - dotace z rozpočtu města rok 2020
II. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č. 02/2020 ze dne 24.02.2020
III. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Kulturní komise č.01/2020 ze dne 20.02.2020

IV. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Sportovní komise č. 01/2020 ze dne 17.02.2020
V. s c h v a l u j e
Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2020 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle
programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Spolek Chotěňáček - 5.000 Kč
- Lučněnka - 5.000 Kč
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu H.M. - 6.000 Kč
- Spolek přátel Heřmanova Městce - 10.000 Kč
- Česká tábornická unie - T.K. Starý pušky H.M. - 13.000 Kč
- Farní sbor Československé církve evangelické v H.M. - 16.000 Kč
- Spolek VESELO (pro malé i velké) - 20.000 Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské v H.M - 23.000 Kč
- SDH Chotěnice - 26.000 Kč
- Živé město - 29.000 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace H.M. - 30.000 Kč
- T.J. Sokol HM - 30.000 Kč
- Divadelní soubor Heřman - 30.000Kč
- Automotoklub HM - 40.000 Kč,
VI. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města přidělení dotace z dotačních programů města pro rok 2020 v celkovém úhrnu ve prospěch
spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Spolek Heřmani HM - 60.000 Kč
- Modelářský klub - 63.000 Kč
- Běžecký klub HM - 65.000 Kč
- Rodičovské centrum Radovánek - 66.000 Kč
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 75.000 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 83.000 Kč
- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. - 91.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 219.000 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 310.000 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 345.000 Kč
VII. u k l á d á
zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci dle zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu města Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 01.04.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na podporu soc. služeb - pečovatelská služba
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila ke schválení návrh Smlouvy č. OSV/20/20391 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na základě
této smlouvy bude Pardubickým krajem poskytnuta pro rok 2020 našemu městu dotace na sociální služby pečovatelskou službu ve výši 511.000,- Kč. V loňském roce 2019 činila celková výše této dotace 520.000,- Kč a byla
poskytnuta ve dvou kolech dotačního řízení. Tato dotace je zahrnuta do navrhovaného rozpočtového opatření.

Usnesení č.: R/2020/072
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Smlouvu č. OSV/20/20391 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s Pardubickým krajem
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy a odeslání druhé straně
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 13.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

17. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č.1/2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh na Rozpočtové opatření č. 1/2020. Obsahuje dořešení sporu s firmou Kmoch, na základě
soudního smíru účastníků, některé úpravy a přesuny v rámci rozpočtu (mezi běžnými a kapitálovými výdaji) bez vlivu
na celkovou bilanci rozpočtu. Dále pak akci Přístavba hasičské zbrojnice HM, která bude z větší části hrazena z dotace
(zatím není rozhodnutí, tedy není možné dát v rozpočtu do příjmů) a nákup osobního automobilu pro potřeby
sociálního odboru (u současného končí operativní leasing.).
V příjmech je zahrnuta dotace Pardubického kraje na pečovatelskou službu ve výši 511 tis. Kč. Celková bilance
opatření je - 6.396 tis. Kč. Oproti návrhu usnesení pan starosta doporučil snížit položku nákup osobního automobilu
na 250 tis. Kč s ohledem na přijaté usnesení rady města v bodě 6. Celková bilance je tak - 6.306 tis. Kč. Hlasováno bylo
o upraveném znění rozpočtového opatření. Pan místostarosta připomněl problematiku dotace na hasičkou zbrojnici,
kdy je letos ve výdajích 6.210.000 a dotace bude zahrnuta v příjmech města až do roku 2021.
Usnesení č.: R/2020/073
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2020 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení
II. u k l á d á
předložit rozpočtové opatření č. 1 / 2020 zastupitelstvu města ke schválení
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 06.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
18. Zasedání zastupitelstva města 1/2020 dne 16.3.2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil na základě plánu pro jednání zastupitelstva města a v souladu s jednacím řádem návrh
programu zasedání zastupitelstva č. 1/2020 na pondělí 16.3.2020. Doplnil, že jednání se zúčastní městský architekt
Ing. arch. Teplý a projektant Ing. arch. Dobiáš.

Usnesení č.: R/2020/074
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Návrh programu jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 16.3.2020:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) 1.změna územního plánu města
4) Zpráva o činnosti Rady města
5) Zpráva o činnosti Finančního výboru
6) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
8) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
9) Zpráva o činnosti Městské policie
10) Pozemky (odprodej, odkup)
11) Cenová mapa
12) Sociální fond
13) Dotační programy města 2020
14) Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2020
15) Hospodaření města 2019 - stav k 31.12.2019
16) Rozpočtové opatření ZM/2020/01
17) Diskuse
18) Závěr
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. Pojištění vozidla DACIA LOGAN
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila nabídky na pojištění vozu Dacia Logan, které bylo zakoupeno pro potřeby vedlejšího
hospodářství - lesa. Od oslovených pojišťoven byly předloženy nabídky v hodnotě 8 115 Kč, 7 770 Kč a 7 979 Kč, u
všech oslovených pojišťoven se jedná o komplexní pojištění vozu, které obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění,
pojištění skel a spoluúčast 5 %.
Usnesení č.: R/2020/075
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a.s. která uvedla nejnižší nabídku
II. u k l á d á
zajistit uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a.s.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.03.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 1, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Závěr
Pan starosta informoval o návštěvě sokolovny a nabídce zřízení klubovny v prostorách sokolovny pro divadelní spolek
a požadavku ředitele SPOKUL HM p.o. na zřízení výtahu. Pan místostarosta informoval o jednání s ředitelem ZUŠ a
navrhl, aby členové rady města navštívili ZUŠ. Byl shodnut termín 24.4.2020 ve 14.30 hod. Následně jednání rady
města v 16.40 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

