Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 4. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 16.03.2022 v 14:00 hod.
jednací sál, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Zdenka Sedláčková

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. 2186/4 v k.ú. HM - předzahrádka restaurace Beránek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

4. Přechod nájmu - p.č. st. 1080 k.ú. Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

5. Přechod nájmu - p.p.č. st 1365/1 a p.č. 1103/21 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

6. Pronájem pozemku p.č. 2080 v k.ú. Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

7. Připojení pozemku č.parc. 2284/2 (pan Kvítek) na komunikaci ke garážím v ulici
Jiráskova č.parc. 158/12, k.ú. Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

8. Nájemní smlouva na nebytové prostory - Plastová okna HM s.r.o.

Josef Kozel (ST)

9. Zřízení věcného břemene - náhrada TS Jonášova

Josef Kozel (ST)

10. Dodatek ke smlouvě č. 00870/2022 „Sanace části zdiva objektu čp. 791 – DDM, Na
Ježkovce, Heř.Městec" - interiér

Josef Kozel (ST)

11. Dodatky ke smlouvám s BYTEP HM s.r.o.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

12. Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46, 538 03 Heřmanův
Městec – přijetí věcného daru

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, Heřmanův Městec, náměstí Míru 1,
538 03 Heřmanův Městec – výsledek šetření ČŠI

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Základní umělecká škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, Jarkovského 47 - žádost o
odstranění závad v budově školy

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Mateřská škola Heřmanův Městec Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec – čerpání
rezervního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Pověření k řízení MŠ Jonášova

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Domov pro seniory - konkurz na ředitele/ředitelky

Josef Kozel (ST)

18. Schválení Smlouvy č. OSV/22/20615 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o

Josef Kozel (ST)

sociálních službách
19. Žádost České pošty - změna provozní doby

Josef Kozel (ST)

20. Participativní rozpočet 2022 - vyhodnocení

Josef Kozel (ST)

21. Bartolomějská pouť 2022 - organizace pouťových atrakcí

Josef Kozel (ST)

22. Žádost o finanční příspěvek - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka"

Ing. Ivana Jankovská (KT)

23. H-CUP, 16. ročník turnaje v malé kopané

Ing. Ivana Jankovská (KT)

24. Pivní festival - 9. ročník

Ing. Ivana Jankovská (KT)

25. Smlouva o poskytnutí péče o psy

Zdeněk Ryčl (MST2)

26. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta zahájil jednání, omluvil ze zdravotních důvodů p. Ing. Sedláčkovou, informoval o zápisu z jednání dne
23.2.2022, který byl bez připomínek. Předložil ke schválení program jednání, který byl včetně podkladových materiálů
zaslán členům rady města dne 11. 3.2022 a navrhl doplnit bod 25) Psí útulek, následně byl program jednohlasně
schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila přehled plnění přijatých usnesení s termínem splnění od 23.2.2022 do 16.3.2022. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2022/094
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení s termínem splnění od 23.2.2022 do 16.3.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Pronájem části pozemku p.č. 2186/4 v k.ú. HM - předzahrádka restaurace Beránek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání žádost společnosti Šafido s.r.o. IČ 11788283 na umístění
předzahrádky u restaurace před hotelem Bílý Beránek. Rozměr předzahrádky je 5 x15 m, tj. 75 m2, sdělil, že podklady
byly elektronicky doplněny o upřesněný plánek předzahrádky. Cena za pronájem pozemku pro podnikání je navržena
dle platného ceníku za pronájem pozemků dohodou. Diskuse proběhla nad šířkou chodníku, který zbývá pro chodce,
pak bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č.: R/2022/095
Rada města Heřmanův Městec

I. s o u h l a s í
aby žadatel, společnost Šafido s.r.o. IČ 11788283 nám. Míru 177 Heřmanův Městec 538 03, zahájil jednání s
dotčenými orgány ohledně umístění předzahrádky restaurace před hotelem Bílý beránek.
II. d o p o r u č u j e
pronájem části pozemku parcelní číslo 2186/4 o výměře 75 m2 v k.ú. Heřmanův Městec společnosti Šafido s.r.o. IČ
11788283 nám. Míru 177 Heřmanův Městec 538 03 za cenu 15,- Kč/m2/rok za předpokladu splnění podmínek
městského architekta a odboru Správy majetku.
III. u k l á d á
zajistit informování žadatele společnost Šafido s.r.o IČ 11788283 o výsledku jednání rady města.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
IV. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 2186/4 v k.ú. Heřmanův Městec.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Přechod nájmu - p.č. st. 1080 k.ú. Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Jana Červenky o ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo
st.1080 k. ú. Heřmanův Městec užívaný jako pozemek pod garáží. Upřesnil, že pan Červenka ve své žádosti uvedl jako
nového majitele garáže pana Zbyňka Tomišku a pan Červenka byl upozorněn, že žádost o ukončení nájemní smlouvy
projedná rada města společně s žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy. Nájem za pozemek pro rok 2021 byl
uhrazen. Pan Zbyněk Tomiška podal žádost až po opakovaných urgencích jak od pana Červenky, tak od odboru Správy
majetku.
Usnesení č.: R/2022/096
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st.1080 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Janem Červenkou,
bytem **********************
II. s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1080 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Zbyňkem
Tomiškou, bytem **********************za cenu 5,- Kč/m2/rok
III. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o ukončení nájmu a novou nájemní smlouvu na pozemek parcelní číslo st. 1080 v k.ú.
Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Přechod nájmu - p.p.č. st 1365/1 a p.č. 1103/21 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Adolfa Soudka o ukončení nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo st. 1365/1 a

parcelní číslo 1103/21 v k.ú. Heřmanův Městec, které má pronajaté od města jako zahradu. Doplnil, že zároveň podala
jeho dcera paní Kamila Soudková žádost o pronájem těchto dvou pozemků.
Usnesení č.: R/2022/097
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Adolfa Soudka, bytem **********************o ukončení nájemní smlouvy na pozemky parcelní
číslo st. 12365/1 a parcelní číslo 1103/21 v k.ú. Heřmanův Městec
II. d o p o r u č u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky parcelní číslo st. 12365/1 a parcelní číslo 1103/21 v k.ú.
Heřmanův Městec s paní Kamilou Soudkovou, bytem **********************za cenu 5,- Kč/m2/rok
III. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemků parcelní číslo st. 12365/1 a parcelní číslo 1103/21 v k.ú.
Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
IV. u k l á d á
zjistit informování pana Adolfa Soudka a paní Kamily Soudkové o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Pronájem pozemku p.č. 2080 v k.ú. Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Tomáše Minaříka o pronájem pozemku parcelní číslo 2080 v k.ú.
Heřmanův Městec, který je vedle pozemku ve vlastnictví pana Minaříka a slouží jako příjezdová cesta. Připomněl, že
panu Minaříkovi zastupitelstvo města schválilo odkup části pozemku, avšak pan Minařík od odkupu ustoupil a rozhodl
se raději si pozemek pronajmout.
Usnesení č.: R/2022/098
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pronajmout pozemek parcelní číslo 2080 o výměře 1150 m2 v k.ú. Heřmanův Městec panu Tomášovi Minaříkovi,
bytem **********************za cenu 5,- Kč/m2/rok
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 2080 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Připojení pozemku č.parc. 2284/2 (pan Kvítek) na komunikaci ke garážím v ulici Jiráskova č.parc. 158/12, k.ú.
Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta informoval, že pan Kvítek, jako stavebník, řeší na zahradě za vilou č.p. 580 „Lewitova vila“ novou lokalitu
pro cca 6 rodinných domků. Pro tuto lokalitu je nutno vybudovat odpovídající komunikaci, která bude splňovat
požadavky pro dopravní stavby. Z tohoto důvodu pan Kvítek předložil studii sjezdu z ulice Jiráskova podél západního
oplocení zahrady u vily v délce cca 65m. K předložené studii se vyjádřila Policie ČR, územní odbor Chrudim a
MěÚ Chrudim, odbor dopravy, vydal stanovisko. Konstatoval, že v obou písemnostech dotčených orgánů, jsou
výhrady, které musí být vyřešeny v dokumentaci pro stavební řízení. Doplnil, že město, jako vlastník pozemku č. parc.
158/12 s předloženým řešením souhlasí za podmínky, že stávající účelová komunikace ke garážím bude od ulice
Jiráskova až na hranici pozemku č.parc. 2284/2 v majetku pana Kvítka, podél oplocení zahrady u vily, zpevněna
asfaltobetonovým povrchem, včetně dopravního značení a případného odstranění vjezdové brány nebo přemístění na
pozemek stavebníka, na náklady pana Kvítka.
Usnesení č.: R/2022/099
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
se zřízením sjezdu v ulici Jiráskova, Heřmanův Městec, dle předložené Studie od společnosti VDI PROJEKT s.r.o. z
02/2020 za podmínky, že účelová komunikace č.parc. 158/12 v k.ú. Heřmanův Městec bude od ulice Jiráskova až
na hranici pozemku č.parc. 2284/2 v k.ú. Heřmanův Městec, podél oplocení zahrady u vily č.p. 580 (v délce cca
65m), zpevněna asfaltobetonovým povrchem s odpovídajícím podkladem a to na náklady stavebníka, pana Kvítka.
Dopravní značení vyvolané úpravou komunikace bude provedeno rovněž z finančních prostředků stavebníka.
Pokud provedení úprav účelové komunikace s napojením na nově navrženou komunikaci za domem č.p. 580
nevyvolá odstranění stávající vjezdové brány, budeme požadovat, aby v rámci stavby nové komunikace došlo k
přemístění této brány na pozemek ve vlastnictví stavebníka.
II. u k l á d á
informovat pana Kvítka, jako stavebníka, o souhlasu se zřízením sjezdu v ulici Jiráskova, Heřmanův Městec, dle
předložené Studie od společnosti VDI PROJEKT s.r.o. z 02/2020 a současně ho seznámit s podmínkami pro jeho
realizaci (komunikace č.parc. 158/12 v k.ú. Heřmanův Městec bude na náklady pana Kvítka zpevněna
asfaltobetonovým povrchem s odpovídajícím podkladem včetně dopravního značení vjezdová brána na pozemek
č.parc. 2284/2 bude přemístěna na pozemek ve vlastnictví stavebníka).
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Nájemní smlouva na nebytové prostory - Plastová okna HM s.r.o.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání novou nájemní smlouvu na kancelářské prostory v budově č.p. 304 v Heřmanově
Městci. Pan Ing. Kadaňka upravil smlouvu v článku 3 v bodě 2, kde došlo k navýšení paušální částky za spotřebu
elektrické energie.
Usnesení č.: R/2022/100
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
novou nájemní smlouvu se společností Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o. Havlíčkova 304, Heřmanův Městec
538 03 IČ 25273278
II. u k l á d á
zajistit podepsání nové nájemní smlouvy se společností Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o. Havlíčkova 304,
Heřmanův Městec 538 03 IČ 25273278

Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
9.

Zřízení věcného břemene - náhrada TS Jonášova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007887/VB002 mezi městem
Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce IČ 24729035 na umístění kabelového vedení nn a vn na pozemku
města parcelní číslo 2332 v k.ú. Heřmanův Městec. Připomněl, že Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena radou
města usnesením číslo R/2019/274 ze dne 28.8.2019 a poplatek za zřízení byl stanoven dle cenové mapy platné v
době podání žádosti ve výši 15.000,- Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2022/101
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007887/VB002 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8 Děčín IV- Podmokly 405 02
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007887/VB002
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Dodatek ke smlouvě č. 00870/2022 „Sanace části zdiva objektu čp. 791 – DDM, Na Ježkovce, Heř.Městec" - interiér
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že dne 1.3.2022 při protokolárním předání a převzetí staveniště akce "Sanace části zdiva
objektu čp. 791 - DDM" bylo ředitelkou DDM a zhotovitelem stavby požádáno o posunutí termínu zahájení stavby až
po 31. 3. 2022, čímž dochází ke zkrácení smluvní lhůty pro provedení stavby o jeden měsíc, tj. ze dvou měsíců na
jeden. Dle sdělení p. ředitelky je tato nová lhůta pro provedení díla příliš krátká, proto byla dohodnuta změnu termínu
pro dokončení stavby do 30. 5. 2022 s tím, že toto prodloužení lhůty pro dokončení stavby neovlivní provoz domu
dětí. Původní smlouva byla uzavřena v únoru 2022 mezi městem Heřmanův Městec a společností DRYMAT.CZ s.r.o. ,
Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČO: 28819390 s termínem provedení díla od 1.3.2022 do 30.4.2022.
Usnesení č.: R/2022/102
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podepsání Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 00870/2022 ve věci změny termínu pro dokončení do 30. 5. 2022 na
akci „Sanace části zdiva objektu čp. 791 – Dům dětí a mládeže, Na Ježkovce, Heřmanův Městec“ (druhá etapa interiér) se zhotovitelem
DRYMAT.CZ s.r.o., sídlo Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČO 28819390
II. u k l á d á
zajistit podepsání Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.00870/2022 ve věci změny termínu pro dokončení akce „Sanace

části zdiva objektu čp. 791 – Dům dětí a mládeže, Na Ježkovce, Heřmanův Městec“ (druhá etapa - interiér) se
zhotovitelem
DRYMAT.CZ s.r.o., sídlo Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČO 28819390.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Dodatky ke smlouvám s BYTEP HM s.r.o.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh společnosti BYTEP HM s.r.o. na Dodatek č.3 ke smlouvě 3/N/2016 o obstarávání
správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a povinností a na Dodatek č. 3 ke smlouvě 2/PK/2016 o obstarávání
správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů, včetně kalkulace ceny tepla. Dodatek si vynutilo převzetí
dalšího objektu a to č.p. 244.
Usnesení č.: R/2022/103
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
dodatek č.3 ke smlouvě č. 3/N/2016 o obstarávání správy nemovitostí, údržby a výkonu dalších práv a povinností s
firmou BYTEP HM s.r.o. (IČO 64788601)
II. s c h v a l u j e
dodatek č.3 ke smlouvě č.2/PK2016 o obstarávání správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů s firmou
BYTEP HM s.r.o. (IČ 64788601)
III. u k l á d á
zajistit podpis dodatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46, 538 03 Heřmanův Městec – přijetí věcného
daru
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost o přijetí věcného daru pro Speciální základní školou Heřmanův
Městec, konkrétně o dezinfekční gely v balení 500 ml v množství 2 x 50 kusů v celkové hodnotě 17.907 Kč od VIVANTIS
a.s. Chrudim, Školní náměstí 14.
Usnesení č.: R/2022/104
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru Speciální základní školou Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46 v podobě dezinfekčních
prostředků v celkové hodnotě 17 907 Kč od VIVANTIS a.s. Chrudim, Školní náměstí 14
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Speciální základní školy Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46, Mgr. Evě Dvořákové

Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 28.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, Heřmanův Městec, náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec –
výsledek šetření ČŠI
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec seznámil členy rady města s výsledkem šetření České školní inspekce ze dne 21.2.2022.
Šetření proběhlo na základě stížnosti rodiče dítěte navštěvujícího 3.ročník Základní školy Heřmanův Městec. Předložil
zápis ze šetření stížnosti a opatření vedení školy, přijatá k nápravě a upozornil, že dle platné legislativy musí přijatá
opatření projednat zřizovatel.
Usnesení č.: R/2022/105
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek šetření České školní inspekce ze dne 21.2.2022
II. b e r e n a v ě d o m í
opatření ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, Heřmanův Městec, náměstí Míru 1, 538 03
Heřmanův Městec Mgr. Jany Šindelářové, MBA, přijaté k nápravě a považuje jej za dostatečné
III. u k l á d á
dát na vědomí ČŠI a Mgr. Janě Šindelářové, MBA, ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim,
Heřmanův Městec, náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 28.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Základní umělecká škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, Jarkovského 47 - žádost o odstranění závad v budově
školy
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitele ZUŠ p. Pavla Starého týkající se především provedení
stavebních úprav v budově školy a ponížení nájmů za pronájem synagogy a sokolovny, jejichž prostory škola využívá.
Podrobně vysvětlil, že se jedná o odstranění vysoké vlhkosti v budově, popř. možnost trénovat skupinová vystoupení v
jiných prostorách než v ZUŠ. Diskuse proběhla nad možnými řešeními a doporučením zajistit studii na odvlhčení
budovy, která budou směřována za ředitelem ZUŠ.

Usnesení č.: R/2022/106
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost ředitele ZUŠ pana Pavla Starého o odstranění závad v budově Základní umělecké školy Heřmanův Městec,

okres Chrudim, Jarkovského 47
II. b e r e n a v ě d o m í
současný stav budovy Základní umělecké školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, Jarkovského 47
III. d o p o r u č u j e
drobné opravy a údržbu provést na vlastní náklady ZUŠ
IV. d o p o r u č u j e
zajistit v co nejkratší možné době "Studii na odvlhčení budovy", navrhnout možná řešení a předložit zřizovateli
V. u k l á d á
dát na vědomí řediteli panu Pavlu Starému, řediteli Základní umělecké školy Heřmanův Městec, okres Chrudim,
Jarkovského 47
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 28.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Mateřská škola Heřmanův Městec Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec – čerpání rezervního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost paní ředitelky MŠ Jonášova o čerpání rezervního fondu. Z důvodů
covidové karantény a dlouhodobé nemoci školní asistentky nebyly odčerpány 4 šablony a po kontrole a vypracování
monitorovací zprávy byla MŠ vyměřena vratka ve výši 14 468 Kč. Zdůvodnil to tím, že rok 2021 je již účetně uzavřen,
vyúčtování projektu probíhá až během února 2022, a proto žádá o čerpání rezervního fondu na úhrady vyměřené
vratky. Dále žádá o povolení čerpat částku 2 000 Kč z rezervního fondu, kdy jedná se o pozůstatek nedočerpaného
daru z minulých let, s tím že finanční prostředky budou použity na nákup učebních pomůcek pro děti. Žádost o čerpání
rezervního fondu je podána na základě veřejnosprávní kontroly v MŠ na žádost zřizovatele.
Usnesení č.: R/2022/107
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Mateřské škole Heřmanův Městec Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec čerpání rezervního fondu na úhradu
vyměřené vratky ze Šablon EU II ve výši 14 468 Kč
II. s c h v a l u j e
Mateřské škole Heřmanův Městec Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec čerpání rezervního fondu 414
(z ostatních titulů) ve výši 2 000 Kč na pořízení učebních pomůcek pro děti
III. u k l á d á
dát na vědomí paní Žanetě Trojanové zástupkyni ředitelky Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726,
Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 28.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Pověření k řízení MŠ Jonášova
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že usnesením rady města ze dne 23.02.2022, č. R/2022/081 byla pověřena
časově omezeným vedením MŠ Jonášova Ing. Renata Janatková. Ta však vedení školy fakticky nepřevzala, protože
přes předchozí souhlas pověření odmítla, a nastoupila do pracovní neschopnosti, ve které je doposud. Navrhl proto

zrušit předchozí pověření Ing. Renaty Janatkové a vedením MŠ Jonášova pověřit do jmenování nového
ředitele/ředitelky mateřské školy Žanetu Trojanovou. Doplnil informace z jednání konkursní komise na pozici
ředitele/ředitelky MŠ Jonášova, s tím, že rada bude mít jmenování ředitele/ředitelky MŠ na programu příštího
zasedání.
Usnesení č.: R/2022/108
Rada města Heřmanův Městec
I. r u š í
pověření k vedení MŠ Jonášova pro Ing. Renatu Janatkovou
II. p o v ě ř u j e
vedením MŠ Jonášova Žanetu Trojanovou, učitelku MŠ Jonášova od 08.03.2022 do jmenování nového
ředitele/ředitelky MŠ Jonášova
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Domov pro seniory - konkurz na ředitele/ředitelky
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o rezignaci Ing. Petra Mazury na funkci ředitele DPS Heřmanův Městec k 31.8.2022. Předložil
návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Domova pro seniory Heřmanův Městec s
předpokládaným nástupem 1.9.2022. Informoval, že podkladové materiály pro výběrové řízení byly konzultovány
metodicky s pracovníky Odboru sociálních věcí při KrÚ Pardubického kraje a předpokládá dvoukolové vyhodnocení,
tedy včetně osobních pohovorů s uchazeči. Sdělil, že text výběrového řízení bude zveřejněn obvyklou formou na
úřední desce, elektronické úřední desce a webových stránkách města a domova pro seniory, a to po dobu jednoho
kalendářního měsíce od 21.3. do 22.4.2022. Rovněž navrhl složení komise.
Usnesení č.: R/2022/109
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Petra Mazury na pozici ředitele Domova pro seniory, ul. U Bažantnice 63 v Heřmanově Městci k
31.8.2022
II. s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města - Domov pro seniory
Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, 538 03, Heřmanův Městec, IČO: 75123932
III. s c h v a l u j e
textové znění vyhlášení výběrového řízení a jejich zveřejnění na úřední desce města Heřmanův Městec a
webových stránkách města a domova pro seniory, sociálních sítích a další propagaci včetně zveřejnění inzerce v
denním tisku
IV. j m e n u j e
členy komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Domova pro seniory Heřmanův Městec, ul.
U Bažantnice 63, ve složení: starosta města, místostarosta města s gescí sociální, tajemnice MěÚ, vedoucí
sociálního odboru, stávající ředitel + 1 zástupce zaměstnanců domova
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Schválení Smlouvy č. OSV/22/20615 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu č. OSV/22/20615 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro
Pečovatelskou službu Heřmanův Městec. Dotace Pardubického kraje byla Pečovatelské službě Heřmanův Městec
přiznána ve výši 1 190 000,- Kč, první splátka dotace se poskytuje v celkové maximální částce 476 000,- Kč.
Usnesení č.: R/2022/110
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. OSV/22/20615 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Pečovatelské službě Heřmanův
Městec s Pardubickým krajem.
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy č. OSV/22/20615 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi Městem Heřmanův
Městec a Pardubickým krajem.
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 30.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
19. Žádost České pošty - změna provozní doby
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o jednání s vedoucí oblastní pošty Chrudim I Evou Novákovou a vedoucí pobočky Heřmanův
Městec - přepážková služba Radomírou Linhartovou nad žádostí České pošty s.p. o vyjádření k plánované trvalé
změně provozních hodin pro veřejnost na poště v Heřmanově Městci. Přiblížil, že návrh změny je k 1.5.2022 a týká se
zrušení hodin pro veřejnost v sobotu s tím, že provozní doba pondělí - pátek by zůstaly beze změny. Tlumočil
vyjádření zástupkyň ČP s.p., že změna je vyvolána personálním nedostatkem pracovnic na pobočce v Heřmanově
Městci. Upozornil, že služba doručovatelek je již nyní řízena z Přelouče, a jedná se tak o další krok, který ohrožuje
budoucnost provozu České pošty s.p. v Heřmanově Městci jako celku. Členové rady města se pozastavili nad touto
žádostí, protože se shodli, že nepřísluší městu rozhodovat o provozních věcech pošty.
Usnesení č.: R/2022/111
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci České pošty o plánované trvalé změně hodin pro veřejnost
II. n e s o u h l a s í
s plánovanou změnou zrušení provozních hodin pro veřejnost od 1.5.2022 o sobotách
III. u k l á d á
informovat Českou poštu o stanovisku rady města a vyzvat k maximální snaze o zachování provozu ve stávajících
hodinách včetně personálního posílení provozu pobočky v Heřmanově Městci
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 31.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

20. Participativní rozpočet 2022 - vyhodnocení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta připomněl, že v měsíci únoru probíhalo hlasování veřejnosti o projektech participativního rozpočtu 2022,
a to prostřednictvím internetu, do schránek v podatelně MěÚ a TIC a na dvou kulturních akcí pořádaných v sokolovně.
Zveřejněny byly tři projekty, podmínkou pro uznání výsledků hlasování byla účast více než 400 účastníků - a ta byla
splněna. Stejně tak i podmínka, aby alespoň dva projekty byly podpořeny v kladných číslech. Z těchto důvodů navrhl
oba projekty přesunout do fáze realizace.
Usnesení č.: R/2022/112
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky hlasování veřejnosti v projektu Participativní rozpočet 2022
II. u k l á d á
v koordinaci s jednotlivými předkladateli zajistit realizaci vítězných projektových záměrů Participativního rozpočtu
2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
21. Bartolomějská pouť 2022 - organizace pouťových atrakcí
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta s odvoláním na řádné zajištění průběhu Bartolomějské pouti v roce 2022 předložil radě města k
projednání návrh "Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2022 (provozovatelé pouťových atrakcí)", návrh
"Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2022 provozovatelé atrakcí)" a Pokyny města Heřmanův Městec k organizaci
pouťových atrakcí. Dále předložil návrh ploch pro umístění pouťových atrakcí. Konstatoval, že odbor Správy majetku
navrhuje z důvodu zvýšení ceny vody, poplatků za likvidaci odpadu a nákladů na pořádání pouti navýšení ceny za
umístění atrakcí z 95,- Kč/m2 na 120,- Kč/m2 a u ubytování z 65,- Kč/m2 na 80,- Kč/m2. Sdělil, že v případě schválení
navýšení poplatků bude příjem vyšší o cca 117.000,- Kč než v roce 2021, ale i náklady budou vyšší.
Usnesení č.: R/2022/113
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh "Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2022 (provozovatelé pouťových atrakcí)"
II. s c h v a l u j e
návrh "Pokynů města Heřmanův Městec k organizaci pouťových atrakcí na Bartolomějské pouti 2022"
III. s c h v a l u j e
návrh "Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2022 - provozovatelé atrakcí)"
IV. s c h v a l u j e
plán rozmístění atrakcí na rok 2022
V. u k l á d á
seznámit jednotlivé provozovatele atrakcí, kteří projevili zájem o umístění atrakcí na Bartolomějské pouti 2022 s
předloženými dokumenty
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.05.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

22. Žádost o finanční příspěvek - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka"
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost zástupce Záchranné stanice a ekocentra "Pasíčka" o příspěvek na jejich činnost, která
byla podpořena členem rady Pardubického kraje p. Krčilem a upozornila, že příspěvek této stanici ještě nikdy rada
města neprojednávala. Doplnila, že je na zvážení, zda z kapitoly Rezerva rady poskytnout příspěvek 3.000,- Kč nebo ho
neposkytnout a ponechat v rezervě. Pan Dostál a pan Bareš se vyjádřili o dobrých zkušenostech s touto stanicí,
především v případě odchycení netradičních zvířat, např. ptáků a hadů, kladném přístupu a spolupráci s SDH
Heřmanova Městce.
Usnesení č.: R/2022/114
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost Českého svazu ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka", Bor u Skutče
47, IČO 6821096 ve výši 3.000,- Kč
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy a odeslání finanční částky
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 29.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

23. H-CUP, 16. ročník turnaje v malé kopané
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila k projednání žádost pana Petra Jandy o užívání veřejného prostranství, konkrétně hřiště a
jeho okolí a WC v Bažantnici pro účely pořádání 16.ročníku turnaje v malé kopané H-CUP dne 16.7.2022 v čase od 9:00
do 24:00 hod. Rozsah využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC jsou shodné jako v minulých letech, tzn. že žadatel
zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a
úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou. K dispozici bude 8 pořadatelů, kteří zaručí dodržení
platných nařízení.
Usnesení č.: R/2022/115
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 16. ročníku turnaje v malé kopané H-CUP dne
16.7.2022 v době od 9:00 - 24:00 hod. včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že
žadatelé zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu,
elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.
II. u d ě l u j e
výjimku z doby stanovené OZV č.5/2016, čl.2/2, a stanovuje ukončení akce na H-CUP dne 16.7.2022 ve 24.00 hod,
s tím že platí OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 16.7.2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 27.05.2022

IV. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 12.08.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

24. Pivní festival - 9. ročník
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost p. Moniky Jandové o pronájem veřejných WC v Bažantnici a pozemku mimo plochu
fotbalového hřiště pro účely pořádání 9. ročníku akce "Pivní festival" dne 11.6.2022 v čase od 12:00 do 24:00 hod.
Rozsah využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC jsou shodné jako v minulých letech. Z žádosti ocitovala, že
odpoledne bude program pro děti, od 18.00 hod. vystoupí 4 kapely a žadatelka zabezpečí úklid pronajatých prostor ve
vlastní režii, uhradí spotřebovanou vodu, elektřinu a poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.
Na akci bude 8 pořadatelů.
Usnesení č.: R/2022/116
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 9. ročníku Pivního festivalu dne 11.6.2022 v době od
12:00 - 24:00 hod., včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatelka zabezpečí
úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za
užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.
II. u d ě l u j e
v souladu s OZV č.5/2016, čl.2/2, výjimku z doby stanovené touto vyhláškou s tím, že platí OZV č. 1/2018 o nočním
klidu.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 11.6.2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.04.2022
IV. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

25. Smlouva o poskytnutí péče o psy
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Přímo na jednání rady pan místostarosta Ryčl předložil návrh Smlouvy o poskytnutí péče o psy s Technickými službami
Hradec Králové pro zajištění péče o nalezené a opuštěné psy.
Usnesení č.: R/2022/117
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí péče o psy s Technickými službami Hradec Králové, IČO 64809447
II. u k l á d á
zajistit podpis Smlouvy o poskytnutí péče o psy s Technickými službami Hradec Králové, IČO 64809447
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 25.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

26. Závěr
Pan starosta se stručně vrátil k jednání zastupitelstva města, informoval o připravované valné hromadě VAK a.s..
Podal informaci o stávajícím počtu migrantů z Ukrajiny do Heřmanova Městce včetně počtu dětí předškolního a
školního věku a sdělil, že soukromé nabídky ubytování jsou do velké míry již využity.
Pan místostarosta Ryčl informoval o kontrolní dnu na stavbě terminálu. Dále informoval o přípravě výběrového řízení
na svoz komunálních odpadů a provoz sběrného dvora.
Pan starosta závěrem poděkoval za spolupráci a jednání v 15.40 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

