Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 20. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 21.12.2020 v 15:00 hod.
jednací sál Městského úřadu 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. Odprodej části pozemku p.č. 1739/2

Josef Kozel (ST)

4. Odprodej pozemku p.č. 522 k.ú. Chotěnice

Josef Kozel (ST)

5. Odprodej části pozemku p.č. 2061

Josef Kozel (ST)

6. Směna pozemku p.č. 345/3

Josef Kozel (ST)

7. Prodloužení nájemní smlouvy - p. Vávra

Josef Kozel (ST)

8. Rekonstrukce domu č.p. 4 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

9. Dodatek č. 1 k servisní smlouvě pro městskou knihovnu

Ing. Ivana Jankovská (KT)

10. Dodatek č. 56 komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. Sdělení ředitele SPOKUL HM, p.o. – navržené úspory a zvyšování cen v návaznosti na
rozpočet roku 2021, součástí návrhy ceníků vstupného do židovských památek od
1.1.2021 a nových cen pronájmů ve sportovní hale od 1.7.2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Žádost ředitele SPOKUL o členství v redakční radě Leknínu a Komisi pro cestovní ruch a JUDr. Tomáš Plavec (MST)
propagaci města
13. Žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. o souhlas s přijetím finančního daru na pořízení
infrasauny a čerpání fondu investic

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Schválení rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Pojištění dieselagregátu včetně příslušenství - SDH Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Přijetí věcných darů - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Přijetí věcného daru - ZŠ

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Žádost o umístění sídla pobočného spolku SMČR z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

22. Nové obchodní podmínky pro obchodování energií na ČMKB

Josef Kozel (ST)

23. Harmonogram zasedání RM a ZM na rok 2021

Josef Kozel (ST)

24. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval o zápisech z jednání dne 3.12.2020 a dne 7.2.2020, kdy
mimořádně zasedala rada města. Zápisy byly zveřejněny na úředních deskách a webu města a nebyly k nim
připomínky. Předložil program jednání, který byl schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 23.11.2020 do 21.12.2020. V tomto období
proběhla i dvě mimořádná jednání, na kterých kontrola usnesení nebyla předložena. V samostatné sestavě byla
předložena kontrola usnesení k 3.12.2020 (všechna splněna), 7.12.2020 (všechna splněna) a k 21.12.2020, kde
usnesením č. R/2020/292 bylo uloženo odboru Správy majetku zveřejnit záměr na pronájem prostor v multifunkčním
centru, vedoucí odboru žádá o odklad termínu do 18.4.2021 z důvodu stavebních úprav budovy.
Usnesení č.: R/2020/338
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem plnění od 23.11.2020 do 21.12.2020
II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. R/2020/292 - Pronájem prostor v Multifunkčním centru do 18.4.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

3.

Odprodej části pozemku p.č. 1739/2
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec k projednání žádost paní Zdenky Pilné na odkoupení části
pozemku parcelní číslo 1739/2 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře cca 36 m2. Informoval, že zaplocená část se nachází
v travnatém pásu a nezasahuje do komunikace v ulici Na Skalce, architekt města doporučuje řešit tuto situaci směnou
za část pozemku paní Pilné, a to vzhledem k plánované opravě komunikace v ulici Na Skalce. Rovněž odbor Správy
majetku souhlasí se směnou navrženou architektem. Informoval, že s paní Pilnou byla tato možnost směny části jejího
pozemku dle předloženého návrhu architekta projednána, nebrání se pozdějšímu řešení situace tímto způsobem,
nicméně trvá na projednání podané žádosti v původním znění.
Usnesení č.: R/2020/339
Rada města Heřmanův Městec

I. n e d o p o r u č u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1739/2 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře cca 36 m2 paní Zdence Pilné za
cenu 281,- Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit předložení k projednání zastupitelstvu odprodej části pozemku parcelní číslo 1739/2
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
III. u k l á d á
zajistit informování paní Pilné o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

4.

Odprodej pozemku p.č. 522 k.ú. Chotěnice
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec k projednání žádost manželů Zlatohlávkových na odkup
pozemku parcelní číslo 552 v k.ú. Chotěnice, vedený v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace a
je součástí cesty v této lokalitě. Připomněl, že odbor Správy majetku ani městský architekt s odkupem nesouhlasí.

Usnesení č.: R/2020/340
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 552 v k.ú. Chotěnice manželům Veronice a Ondřejovi Zlatohlávkovým
II. u k l á d á
zajistit informování manželů Zlatohlávkových o výsledku jednání Rady města Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
III. u k l á d á
zajistit předložení k projednání Zastupitelstvu města Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

5.

Odprodej části pozemku p.č. 2061
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec k projednání žádost manželů Jany a Martina Radilových na
odkup části pozemku parcelní číslo 2061 v k.ú. Heřmanův Městec lokalita Kopáč, kterou mají manželé Radilovi
připlocenou ke svému pozemku a užívají jej jako zahradu. Cena pozemku je dle platné Cenové mapy města 281,2

Kč/m . Informoval, že žadatel uhradí vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí.

Usnesení č.: R/2020/341
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
2

odprodej části pozemku parcelní číslo 2061 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 281,- Kč/m manželům Janě a
Martinovi Radilovým
II. u k l á d á
zajistit informování manželů Radilových o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.01.2021
III. u k l á d á
zajistit zveřejnění záměru na odprodej části pozemku parcelní číslo 2061
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.01.2021
IV. u k l á d á
zajistit předložení odprodeje části pozemku parcelní číslo 2061 k projednání zastupitelstvu
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

6.

Směna pozemku p.č. 345/3
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Vladimíra Štecha, jenž je majitelem pozemku parcelní číslo 571/2 o
2

výměře 215 m v k.ú Chotěnice, na kterém má město Heřmanův Městec umístěno těleso komunikace. Pan Štech by
chtěl část tohoto pozemku směnit za pozemek v Heřmanově Městci parcelní číslo 345/3 o výměře 78 m2 a zbývající
část pozemku parcelní číslo 571/2 o výměře 137 m2 městu odprodat. Město Heřmanův Městec v obdobných
případech vykupovalo pozemky za cenu 50,- Kč/m2. Pan Štech byl s tímto postupem obeznámen. Na návrh členů rady
bude doplněno stanovisko osadního výboru a pak předloženo na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č.: R/2020/342
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
2

směnu pozemku parcelní číslo 345/3 o výměře 78 m v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku parcelní číslo
2

2

571/2 o výměře 78 m v k.ú. Chotěnice a doplatek za zbývajících 137 m2 ve výši 50,- Kč/m , tj. 6.850,- Kč s panem
Vladimírem Štechem,
II. u k l á d á
zajistit informování pana Štecha o výsledku Rady města Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
III. u k l á d á
zajistit zveřejnění záměru na směnu pozemku parcelní číslo 345/3 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
IV. u k l á d á
zajistit předložení směny pozemků p.č. 345/3 a 571/2 k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku

Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

7.

Prodloužení nájemní smlouvy - p. Vávra
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání prodloužení nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou. Připomněl,
že od pana Vávry má město pronajaté pozemky parcelní číslo 950/17, 950/18, st. 1440 a část 950/1 v Chotěnicích, na
kterých stojí zastávky, hřiště a část chodníku. Podrobně vysvětlil historii nájmu i možné varianty řešení do budoucna.
Usnesení č.: R/2020/343
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou od 1.1.2021 do 31.12.2021 s nájemným ve výši
25.000,- Kč/rok
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouva s panem Vratislavem Vávrou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

8.

Rekonstrukce domu č.p. 4 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky "Rekonstrukce domu č.p.4 v
Heřmanově Městci na ZŠ" se sdružením "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův
Městec" - vedoucí společník STAKVO s.r.o. Před jednáním rady města se členové rady seznámili se stavem
rekonstrukce přímo na místě. Předmětem dodatku jsou vícepráce vzniklé v průběhu realizace stavby a oprava
formální chyby u několika položek, které nemají vliv na cenu, pouze upravují jednotkové ceny položek do souladu s
celkovou nabídkovou cenou. Informoval o průběhu posuzování nabídek, kdy dodavatel neocenil všechny položky ve
výkazu výměr elektroinstalace, proto byl vyzván k doplnění nabídky a opravě ocenění jednotlivých položek se
zachováním celkové ceny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržel původní nabídkovou cenu.
Pan Ryčl se pozastavil nad vývojem více-méně prací, které začaly u projektu a následném zpracování rozpočtu, který
neodpovídá projektu, i když je jeho součástí. Pan Bareš definoval problém jako reklamaci projektu a navrhl jednat s
projektantem o slevě na ceně projektu.
Usnesení č.: R/2020/344
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky "Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově Městci na
ZŠ" se sdružením "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec" - vedoucí
společník STAKVO s.r.o.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky "Rekonstrukce domu č. p. 4 v Heřmanově
Městci na ZŠ" se sdružením "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův Městec" -

vedoucí společník STAKVO s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
III. u k l á d á
vyzvat Ing. arch. Josefa Macase ke kompenzaci za vady projektu
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

9.

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě pro městskou knihovnu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila ke schválení Dodatek č. 1 k servisní smlouvě na technickou podporu a pronájem VPS pro
program, kterým je spravován knižní fond městské knihovny. Důvodem dodatku je navýšení ceny, které činí 3.120,Kč/rok tj. 11,3 %.
Usnesení č.: R/2020/345
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě se společností R-Bit Technology, s.r.o., Ke Koupališti 3283, 434 01 Most, IČO
24719790
II. u k l á d á
zajistit podepsání Dodatku č. 1 k servisní smlouvě
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 15.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

10. Dodatek č. 56 komplexní pojištění majetku a odpovědnosti města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh Dodatku č. 56 pojistné smlouvy na komplexní pojištění majetku a odpovědnosti
města. Do smlouvy bylo vloženo pojištění nově pořízené nemovitosti Bílý Beránek, byla navýšena hodnota hasičské
zbrojnice v Heřmanově Městci a zahrnuta byla také nově pořízená dvojgaráž u hasičské zbrojnice v Chotěnicích a
příslušenství v ní. Vzhledem k rostoucím cenám je v návrhu smlouvy navýšeno pojištění základní odpovědnosti na
30mil. Kč, doposud to bylo 20 mil. Kč. Doplnil, že k movitým věcem v majetku navrhuje makléř revizi pojistné částky,
zda je částka dostačující, protože cena by měla odpovídat hodnotám, za které lze tyto movité věci pořídit v současné
době. Makléř navýšil slevu, a proto je pojistné pro rok 2021 o cca 10.000 Kč nižší. Diskuse proběhla na téma
přehodnocení pojistné smlouvy včetně všech dodatků.

Usnesení č.: R/2020/346
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 56 smlouvy o komplexním pojištění majetku a odpovědnosti města

II. u k l á d á
zajistit uzavření Dodatku č. 56 smlouvy o komplexním pojištění majetku a odpovědnosti města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

11. Sdělení ředitele SPOKUL HM, p.o. – navržené úspory a zvyšování cen v návaznosti na rozpočet roku 2021, součástí
návrhy ceníků vstupného do židovských památek od 1.1.2021 a nových cen pronájmů ve sportovní hale od 1.7.2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil vypracovaný sumář úsporných opatření a možných nových příjmů do rozpočtu
příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. Pan ředitel navrhnul vícero opatření, např. navýšení vstupného, snížení
nákladů na opravy a údržbu budov ve správě SPOKUL HM, p.o. a předpokládá oslovení nových sponzorů. Pan
místostarosta navrhnul projednat zvýšení vstupného sportovní komisí a zařadit schválení nového ceníku vstupů do
sportovní haly na lednové zasedání rady města. Paní Ing. Sedláčková konstatovala, že důsledkem zvýšení cen bude
žádost o navýšení dotací pro sportovní kluby a pak je jednodušší navýšit neinvestiční příspěvek. Pan Ryčl se dotázal,
kdo a v jakém poměru využívá sportovní prostory, myšleno místní organizace versus nemístní, mládež a dospělí.
Usnesení č.: R/2020/347
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předložený sumář opatření organizace SPOKUL HM, p.o.
II. b e r e n a v ě d o m í
návrh upraveného ceníku vstupů do sportovní haly (od 1.7.2021)
III. d o p o r u č u j e
navrhovaný ceník vstupů do sportovní haly (od 1.7.2021) předložit k projednání sportovní komisi a s jejím
stanoviskem zařadit na únorové zasedání rady města
IV. s c h v a l u j e
navýšení vstupů do synagogy a Gallery Cyrany dle návrhu pana Nevečeřala, ředitele SPOKUL HM, p.o.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

12. Žádost ředitele SPOKUL o členství v redakční radě Leknínu a Komisi pro cestovní ruch a propagaci města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele SPOKUL HM p.o. o jeho jmenování za člena Komise cestovního ruchu a
propagace města a návrh na jmenování Miroslavy Valentové, asistentky ředitele a pracovníka marketingu do redakční
rady Leknínu. Navrhnul přijmout pana Dalimila Nevečeřala do Komise cestovního ruchu a neschválit členství paní
Miroslavy Valentové v redakční radě Leknínu. Upozornil, že členové redakční rady jsou zástupci jednotlivých stran a
hnutí účastných v zastupitelstvu města.
Usnesení č.: R/2020/348
Rada města Heřmanův Městec
I. jmenuje
novým členem Komise pro cestovní ruch pana Dalimila Nevečeřala, ředitele SPOKUL HM, p.o.

II. n e s c h v a l u j e
návrh na členství paní Miroslavy Valentové v redakční radě Leknínu
III. u k l á d á
dát na vědomí panu Dalimilu Nevečeřalovi, řediteli SPOKUL HM, p.o.
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

13. Žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. o souhlas s přijetím finančního daru na pořízení infrasauny a čerpání fondu
investic
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. o souhlas s přijetím finančního daru na pořízení
infrasauny a žádost o čerpání fondu investic. Konkretizoval čerpání fondu ve výši 16.990 Kč, když ve fondu investic je k
30.9.2020 zaúčtováno 55.351 Kč. Zbylých 38.000 Kč pan ředitel získal ve formě finančního daru. Součástí žádosti je
kalkulace využití sauny, ze které je zřejmé, že sauna by měla přinést příspěvkové organizaci zisk.
Usnesení č.: R/2020/349
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pořízení infrasauny do sportovní haly
II. s c h v a l u j e
čerpání fondu investic ve výši 16 990 Kč na dofinancování pořízení infrasauny do sportovní haly
III. b e r e n a v ě d o m í
přijetí finančního daru ve výši 38 000 Kč na pořízení infrasauny do sportovní haly
IV. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

14. Schválení rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil k projednání návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 28 odst.1) příspěvková
organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Sestavení rozpočtů bylo
konzultováno s daňovým poradcem Ing. Zdeňkem Nejezchlebem a členkou rady města Ing. Zdenkou Sedláčkovou.

Usnesení č.: R/2020/350
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací a jejich střednědobé výhledy dle zákona č. 250/2000 Sb., § 28 odst. 1).,

v platném znění
II. u k l á d á
uveřejnit schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací dle §28 a zákona č.250/2000 Sb., O
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.12.2020
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

15. Pojištění dieselagregátu včetně příslušenství - SDH Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh pojištění dieselagregátu pořízeného pro účely SDH Heřmanův Městec. Informoval,
že celková hodnota agregátu včetně vozíku činí 641.300 Kč včetně DPH. Zadání pojištění obsahovalo pojištění újmy z
provozu vozíku, havarijní, strojní a allriskové pojištění s případnou spoluúčastí. Návrh ročního pojištění ve výši 9 115
Kč (spoluúčast minimálně 1.000 Kč) zaslala GČP, návrh na roční pojištění ve výši 13 811 Kč (spoluúčast minimálně
5.000 Kč) podala pojišťovna Kooperativa. Pojišťovna Uniqua se výběrového řízení odmítla účastnit.
Usnesení č.: R/2020/351
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření pojistné podsmlouvy č. 4284930039 k pojistné smlouvě FN 1876210828 s Generali Českou pojišťovnou
II. u k l á d á
zajistit uzavření podsmlouvy o pojištění s Generali Českou pojišťovnou
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

16. Odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil ke schválení návrhy odpisových plánů jednotlivých příspěvkových organizací pro rok 2021.
Speciální základní škola nedisponuje majetkem, který by odepisovala, proto se její odpisový plán nebyl předložen. Na
dotazy členů rady města problematiku odpisů dovysvětlila p. Ing. Sedláčková.
Usnesení č.: R/2020/352
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrhy odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2021:
Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
Mateřská škola Jonášova 726, Heřmanův Městec

Mateřská škola Jiráskova 842, Heřmanův Městec
Základní škola Heřmanův Městec
Základní umělecká škola Heřmanův Městec
Domov pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
SPOKUL HM, p.o.
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

17. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh Domova pro seniory Heřmanův Městec na schválení přijetí věcného daru-televizoru
zn. LG v hodnotě 4.000 Kč.
Usnesení č.: R/2020/353
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru - televizoru zn. LG Domovem pro seniory Heřmanův Městec od paní Markéty Klemákové
II. u k l á d á
dát na vědomí Domovu pro seniory Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

18. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na přijetí věcného daru pro Domov pro seniory Heřmanův Městec - invalidní vozík
Handicare v hodnotě 1.000 Kč
Usnesení č.: R/2020/354
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru-invalidního vozíku Handicare Domovem pro seniory Heřmanův Městec od paní Hany
Kovandové
II. u k l á d á
dát na vědomí Domovu pro seniory Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

19. Přijetí věcných darů - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh Domova pro seniory Heřmanův Městec na schválení přijetí věcných darů-televizor
zn. JVC v hodnotě 4.500 Kč a čtyřkolové chodítko v hodnotě 4.000 Kč.
Usnesení č.: R/2020/355
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcných darů - televizoru zn. JVC a čtyřkolové chodítko Domovem pro seniory Heřmanův Městec od dárců
pana Pavla Matušky a paní Jany Fofoňkové
II. u k l á d á
dát na vědomí Domovu pro seniory Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

20. Přijetí věcného daru - ZŠ
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh na přijetí věcného daru pro zdejší základní škol-model planetária, jehož autorem je
Mgr. Milan Vaňkát.
Usnesení č.: R/2020/356
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru-modelu planetária Základní školou Heřmanův Městec
II. u k l á d á
dát na vědomí základní škole
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 06.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

21. Žádost o umístění sídla pobočného spolku SMČR z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost předsedy pobočného spolku Svazu modelářů ČR Miloše Minaříka o umístění sídla
spolku do budovy multifunkčního centra. Připomněla, že prostorové možnosti budovy to umožňují a již několik
místních spolků na této adrese sídlo má.

Usnesení č.: R/2020/357
Rada města Heřmanův Městec

I. s o u h l a s í
s umístěním sídla pobočného spolku Svazu modelářů České republiky, z.s., na adresu náměstí Míru 288, Heřmanův
Městec.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

22. Nové obchodní podmínky pro obchodování energií na ČMKB
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh nových obchodních podmínek od společnosti FIN-servis, která zprostředkovává nákup el.
energie a plynu pro potřeby města. Návrh obsahuje snížení smluvní odměny na výši 0,99%, která v sobě již zahrnuje
burzovní poplatky, úspora na poplatcích by tak činila cca 10.000,-Kč. Upozornil na možnost využít i jinou komoditní
burzu, ale konstatoval, že tato se jeví jako nejvýhodnější a se spoluprací s touto společností na této konkrétní burze
má město víceletou kladnou zkušenost. Pan místostarosta JUDr. Plavec upozornil, že byla podepsána pachtovní
smlouva s ČEZ na provoz městských kotelen a možný problém vidí v nákupu plynu městem a následný prodej
provozovateli kotelen.
Usnesení č.: R/2020/358
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
nové obchodní podmínky dohodce FIN - servis pro obchodování na ČMKB
II. u k l á d á
podepsat nové obchodní podmínky se společností FIN-servis
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

23. Harmonogram zasedání RM a ZM na rok 2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení plán práce na rok 2021. Termíny jednání rady města jsou nastaveny na středy se
začátkem jednání ve 14.00 hod, jednání zastupitelstva budou svolávána tradičně na pondělí od 17.00 hod. Na dotaz,
proč je jednání rady města po týdnu v období 25.8. až 1.9. odpověděl, že důvodem je podání informace o proběhlé
pouti.
Usnesení č.: R/2020/359
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
harmonogram jednání Rady města na rok 2021:
20.1., 3.2., 24.2., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 28.7., 25.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10.,
10.11., 24.11., 1.12., 15.12.2021
II. s c h v a l u j e
harmonogram jednání Zastupitelstva města na rok 2021:
8.3., 14.6., 13.9., 20.12.2021 + pracovní porada zastupitelů 29.11.2021

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

24. Závěr
Pan starosta připomněl, že dne 20.1. 2020 od 16.00 bude projednávána změna územního plánu, která bude navazovat
na jednání rady města. Na jednání rady města bude pozván projektant ulice Travní. Dále upozornil, že již existuje
vizualizace projektu obchodního domu na Pankráci s perspektivou zahájení provozu na Vánoce 2021, popř. Velikonoce
2022.
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval o akci psích spřežení, která se vždy konala v zámecké zahradě a nyní je
přesunuta do prostor parku Bažantnice.
Dále pan místostarosta JUDr. Plavec informoval o připravované smlouvě na pronájem prostor pod sokolovnou a
navrhl nájemné 12.000/rok + energie. Bylo shodnuto, ať prostory pronajímá organizace SPOKUL HM, p.o. a ne město.
Rovněž přednesl požadavek Divadelního souboru Heřman na vybavení prostor pod sokolovnou nábytkem, který musí
být vyroben na míru a cena se pohybuje cca 100.000 Kč. V diskusi se členové rady města shodli, že tato částka je příliš
vysoká, a doporučili stanovit maximální částku na pořízení vybavení, která by odpovídala průměrným nákladům na
jednu klubovnu v multifunkčním centru (např. Vlastislav, SAKO).
Pan místostarosta Ryčl požádal o stanovení "mantinelů" pro jednání o budoucnosti psího útulku, předal informace
získané od p. Kučerové.
Pan starosta poděkoval za spolupráci v náročném roce 2020, popřál klidné svátky a mnoho zdraví do nového roku
2021.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

