Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 18. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 03.12.2020 v 16:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál

Omluveni:

Jan Bareš; Ing. Zdenka Sedláčková

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Obecně závazná vyhláška - komunální odpad

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

3. Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

4. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné, omluvil p. Ing. Sedláčkovou a p. Jana Bareše, kteří se nedostavili ze zdravotních
důvodů. Poděkoval za vyhovění mimořádnému termínu. Informoval o zápisu z jednání dne 23.11.2020, který byl
zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Byl schválen předložený program jednání.

2.

Obecně závazná vyhláška - komunální odpad
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky na stanovení poplatku za komunální odpad. Výše poplatku
se nemění, jen se mění podíl za úhradu sběru a svozu netříděného odpadu a nákladů ponížených o příjmy za tříděný
odpad (514 + 86 = 600).
Usnesení č.: R/2020/335
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 města Heřmanův Městec O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 01.01.2021

II. u k l á d á
předložit obecně závaznou vyhlášku města k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 09.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

3.

Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta shrnul vývoj situace kolem rekonstrukce objektu čp. 244 v Čáslavské ulici. Vzhledem k problémům s
vlhkým zdivem předložil stavební dokumentaci projektanta a autorského dozoru ve 14 samostatných přílohách.
Konstatoval, že v položkovém rozpočtu nebylo zahrnuto odvlhčení zdiva v takovém rozsahu jako požaduje stavební
dozor, po posledním kontrolním dni a které zapsal do stavebního deníku jako nutné. Cena odvlhčení navrhovaná
dodavatelem se blíží ceně podle speciálního programu CS ÚRS. Na požádání členů rady se dostavil referent odboru
Správy majetku p. Petr Novák a vysvětlil rozdíl mezi původní dokumentací a návrhem odvlhčení, které v původní
dokumentaci bylo v omezeném rozsahu, ale nebylo zahrnuto do položkového rozpočtu. Diskuse proběhla nad
objemem víceprací a případných méněprací, debatovány byly rovněž dopady na dotační titul a podmínky dotace. Po
obsáhlé diskusi bylo hlasováno o schválení předloženého dodatku k původní smlouvě.
Usnesení č.: R/2020/336
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci stavby "Rekonstrukce
bytového domu č. p. 244 - II"
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci stavby
"Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

4.

Závěr
Pan místostarosta informoval o přípravě smlouvy na provoz městských kotelen. V 17.00 hod. pan starosta poděkoval
za spolupráci a jednání ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

