Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 6. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 14.04.2021 v 14:00 hod.
jednací sál Městského úřadu Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Lenka Ulrichová; 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. Přechod nájmu - p.p.č. st. 1060

Josef Kozel (ST)

4. Zřízení věcného břemene - V Lukách

Josef Kozel (ST)

5. Prodej budovy č.p. 18 Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Parkování - náměstí Míru - ordinace lékařů

Josef Kozel (ST)

7. Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

8. Dotace na domovní čističky v Radlíně

Zdeněk Ryčl (MST2)

9. Nabídka pozemků v Chotěnicích

Josef Kozel (ST)

10. Nabídka pozemků - JIMPO a.s.

Josef Kozel (ST)

11. Prodej dřeva

Zdeněk Ryčl (MST2)

12. Prodej dřeva na 2/Q 2021

Zdeněk Ryčl (MST2)

13. Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

15. Žádost o navýšení částky na sanaci zdi v suterénu budovy - DDM

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Měření radonu v MŠ Jonášova

Zdeněk Ryčl (MST2)

17. Jednání zastupitelstva města - odložené body z března

Josef Kozel (ST)

18. Prodej dřeva na 2/Q 2021

Zdeněk Ryčl (MST2)

19. Ukončení nájmu restaurace v hotelu Bílý Beránek a vypsání výběrového řízení na
nového nájemce

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, omluvil ze zdravotních důvodů p. Ing. Sedláčkovou a z pracovních
důvodů p. Ing. Ulrichovou. Informoval o zápisu z jednání dne 31.3.2021, který byl zveřejněn na úředních deskách a
webu města a nebyly k němu připomínky. Předložil návrh programu tak, jak byl odeslán členům rady v pátek 9.4.2021,
navrhl doplnit jej o body "Prodej dřeva na 2/Q 2021" a "Ukončení nájmu restaurace v hotelu Bílý Beránek a vypsání
výběrového řízení na nového nájemce". Doplněný program jednání byl schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 31.3.2021 do 14.4.2021. Všechna usnesení byla
splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/104
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu usnesení s termínem splnění od 31.3.2021 do 14.4.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

3.

Přechod nájmu - p.p.č. st. 1060
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec žádost paní Aleny Marešové na převod nájmu pozemku v
majetku města st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se pozemek pod garáží v lokalitě za Židovským hřbitovem.
Vlastnictví garáže přešlo v roce 2020 na paní Alenu Šimonkovou, záměr byl zveřejněn na úřední desce od 22.3.2021 do
7.4.2021.
Usnesení č.: R/2021/105
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Alenou Marešovou,
bytem *************************************
II. s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Alenou
Šimonkovou, bytem ********************* za cenu 4,- Kč/m2/rok
III. u k l á d á
zajistit podepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy s paní Marešovou a nové nájemní smlouvy s paní
Šimonkovou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

4.

Zřízení věcného břemene - V Lukách
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020899/VB/1 mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec. Jedná se o uložení kabelového vedení NN v délce 50 m
do městských pozemků parcelní číslo 1103/4, 1103/26 a st. 2488 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je
stanoven dle ceníku náhrad za věcná břemena platného od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2021/106
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020899/VB/1 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020899/VB/1 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

5.

Prodej budovy č.p. 18 Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že dům č.p. 18, který je ve vlastnictví města obsahuje 4 byty. K jejich stavu
sdělil, že zejména dva byty v přízemí jsou ve velmi špatném stavu a vyžadují celkovou rekonstrukci a ani byty v prvém
patře nevyhovují dnešním nárokům na bydlení. Tři byty jsou neobsazené, obyvatelce čtvrtého bytu bude nabídnuto
umístěním do domu s peč. službou na Masarykově náměstí. Upozornil, že dům by do budoucna vyžadoval značné
investice a městu prakticky nic nepřináší. Nemovitost byla oceněna znalcem Ing. Průšou na částku 3 200 000 Kč, a
proto navrhl nabídnout dům k prodeji a zájemce vybrat formou elektronické aukce s vyvolávací cenou 3 200 000 Kč.
Dle výsledku aukce by o prodeji rozhodlo zastupitelstvo města. Diskuse proběhla nad možností stanovit zájemcům
termín dokončení rekonstrukce.
Usnesení č.: R/2021/107
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
nabídnout k prodeji pozemek p.č. st.40 k.ú. Heřmanův Městec, jehož součástí je dům č.p.18 Heřmanův Městec, s
tím, že zájemce bude vybrán formou elektronické aukce s vyvolávací cenou 3 200 000 Kč
II. u k l á d á
zabezpečit konání elektronické aukce na nemovitost
Zodpovídá: Ondřej Baumgartner, správce IT
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

6.

Parkování - náměstí Míru - ordinace lékařů
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil z důvodu změny regulace parkování na náměstí Míru k projednání ustanovení výjimky z
dvouhodinového limitu stání pro vozidla lékaře ve službě s ordinací na adrese náměstí Míru, a to ve formě 1 lékař = 1
auto, tj. maximálně 4 vozidla. Upozornil, že smyslem není vyčlenit parkovací místa, ale umožnit zaparkovat vozidlo
lékaře i v místech, kde je dnes dvouhodinová regulace. Místo parkovacích hodin, by tak za okno bylo umístěno
potvrzení vydané městem Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2021/108
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vystavení potvrzení označení vozidel lékařů ordinací se sídlem na náměstí Míru umožňující parkování bez
časového omezení v místech regulace 2hodinového stání na náměstí Míru
II. u k l á d á
starostovi města vydat potvrzení na základě žádosti příslušného lékaře a předloženého čestného prohlášení využití
vozidla lékaře ve službě
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

7.

Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta požádal o schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci stavby
"Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II". Předmětem dodatku jsou vícepráce vzniklé při realizaci stavby a s tím
související navýšení ceny díla. Popis změn a položkové rozpočty ocenění víceprací měli členové rady k dispozici v
podkladech pro jednání rady města. Pan místostarosta Ryčl potvrdil, že uvedené vícepráce byly konzultovány při
kontrolním dnu, kterého se zúčastnil.
Usnesení č.: R/2021/109
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 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. 2 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: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

8.

Dotace na domovní čističky v Radlíně
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že v místní části Radlín proběhl o Velikonocích předběžný průzkum zájmu o
instalaci domovních čističek odpadních vod za podpory státu. Předložil výsledek předběžného průzkumu a informoval
o možnosti o získání dotace na MŽP ČR z výzvy č.12/2019 na pořízení domovních čističek. Běžný chod čističek by byl
hrazen občany, evidenci pro MŽP ČR by vedlo město. Zájem projevili majitelé 7 ze 12 objektů trvalého bydlení, 2
novostavby ještě nebyly dokončeny, ale zájem majitelé mají, jedna novostavba je již čističkou vybavena.
Usnesení č.: R/2021/110
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pokračování v realizaci bodů (viz důvodová zpráva) potřebných pro zaslání žádosti o dotaci na MŽP na instalaci
domovních čističek
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9.

Nabídka pozemků v Chotěnicích
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání nabídku pana Josefa Štěňhy na odkup jeho pozemků parcelní číslo 198/5 a 192/2 v
k.ú. Chotěnice. Pozemky jsou vedeny jako orná půda, ale není k nim přístup z žádné veřejné komunikace, stanovisko
městského architekta je neutrální, stanovisko odboru Správy majetku je záporné z důvodu chybějícího přístupu k
pozemkům. Členové rady se pozastavili nad požadovanou cenou pozemku.
Usnesení č.: R/2021/111
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odkup pozemků parcelní číslo 198/5 a 192/2 v k.ú. Chotěnice od pana Josefa Štěňhy, bytem
*********************************
II. u k l á d á
zajistit informování pana Štěňhy o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2021
III. u k l á d á
zajistit předložení nabídky pana Josefa Štěňhy k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

10. Nabídka pozemků - JIMPO a.s.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec nabídku společnosti JIMPO a.s. na odkoupení pozemků parcelní
číslo 1002/5, 1002/36, 1002/37, 1002/38, 1002/39, 2100/2, 2100/3, 2100/4 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se
převážně o zemědělské pozemky v lokalitě Doubrava. Městský architekt u některých pozemků (p.č. 2100/2, 2100/3,
2100/4) doporučil odkup, protože jsou veřejným prostranstvím, ostatní nepovažuje za vhodné kupovat. Odbor Správy
majetku vydal nesouhlasné stanovisko.

Usnesení č.: R/2021/112
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odkup pozemků parcelní číslo 1002/5, 1002/36, 1002/37, 1002/38, 1002/39, 2100/2, 2100/3, 2100/4 v k.ú.
Heřmanův Městec od společnosti JIMPO a.s. Tyršova 318/3, Poděbrady III 290 01
II. u k l á d á
zajistit informování společnosti JIMPO a.s. o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2021
III. u k l á d á
zajistit předložení nabídky společnosti JIMPO a.s. k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
11. Prodej dřeva
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil ke schválení dodatek smlouvy na 2/Q 2021 na prodej dřeva z městských lesů
odběrateli STORA ENSO Wood Products Ždírec s.r.o. Došlo k drobným úpravám jednotkových cen u některých
komodit a změně smlouvaného množství oproti 1. čtvrtletí 2021.
Usnesení č.: R/2021/113
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
kupní smlouvu č.CZ/10/07/2021/1/9531/FIS/S/3/LK/REZNIIV/0111 se společností STORA ENSO Wood Products
Ždírec s.r.o., IČO 25264605
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 23.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
12. Prodej dřeva na 2/Q 2021
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil ke schválení dodatek č. 2 smlouvy se společností Wotan Forest a.s. na prodej dřeva z
městských lesů. U některého sortimentu došlo k navýšení ceny.
Usnesení č.: R/2021/114
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
dodatek č. 2 smlouvy na prodej dřeva se společností Wotan Forest a.s. se sídlem, Rudolfovská 202/88, České
Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ 26060701, DIČ CZ 26060701na 2/Q 2021

II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 23.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

13. Přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti v roce 2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení přehled umístěných stánkařů s občerstvením na Bartolomějské
pouti v roce 2021. Konstatoval, že vybráni byli ti prodejci, se kterými jsou osobní kladné zkušenosti z minulých let.
Některým žádostem nebude vyhověno z důvodu zdvojených žádostí na stejná stánková čísla. Pro ostatní volná místa v
areálu se rezervace otevře od 3. 5. 2021 přes rezervační systém na internetových stránkách, sortiment je jiný než
občerstvení.
Usnesení č.: R/2021/115
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení stánkových míst pro prodej občerstvení na Bartolomějské pouti konané ve dnech 27. - 30. 8. 2021
celkem 24 prodejcům, a to: 1) Hájková Růžena, 2) Hájek Antonín, 3) Jandová Monika, 4) Visinger František, 5)
Douša Karel, 6) Lagronová Jarmila, 7) Zvárová Zuzana, 8) Paldus František, 9) Paldus Emil, 10) Visinger František,
11) Fiala Josef, 12) Tichý Jiří, 13) Laun Antonín, 14) Paldus Ludvík, 15) Jílková Michaela, 16) Grman Martin, 17)
Lagron Bohumil, 18) Paldusová Milena, 19) Rochl Jan, 20) Rochl Jan, 21) Lagron Josef, 22) Lagron Matěj, 23)
Kadaňka Oskar, 24) Paldus Emil
II. u k l á d á
informovat jednotlivé žadatele
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

14. Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost o příspěvek na činnost spolku Linka Bezpečí, z.s., který provozuje krizovou linku 116
111. Připomněla, že podobné žádosti se vykrývají z kapitoly Dotační programy města - Rezerva rady a v rozpočtu na
rok 2021 je na tuto kapitolu schváleno 46.000,- Kč, zůstatek činí 34.000,- Kč. V letošním roce se jedná o šestou žádost
podobného typu. Navrhovaná výše je stejná jako minulé roky, kdy tomuto zařízení rada města příspěvek odsouhlasila.
Usnesení č.: R/2021/116
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198, z kapitoly
Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000,- Kč

II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku spolku Linka bezpečí, z.s.
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 23.04.2021
III. u k l á d á
odeslat finanční příspěvek spolku Linka bezpečí, z.s.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

15. Žádost o navýšení částky na sanaci zdi v suterénu budovy - DDM
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost paní ředitelky DDM Mgr. Kateřiny Vackové o navýšení částky na sanaci
zdi v suterénu budovy DDM o 474 000 Kč. Dle sdělení paní ředitelky je stav zdi v havarijním stavu, vlhkost se neustále
rozšiřuje a narušuje statiku budovy. Ve stávajícím rozpočtu na rok 2021 je na tuto akci počítáno s prostředky ve výši
300 000 Kč. Paní ředitelka předložila Vlhkostní průzkum a rozpočet na sanaci zdiva na objektu DDM ve výši 773 389
Kč. Diskuse proběhla nad zdrojem vlhkosti i nad stavem rezervního fondu DDM, který byl navýšen o hospodářský
výsledek z roku 2020 a činí cca 153.000 Kč.
Usnesení č.: R/2021/117
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
navýšení částky na sanaci zdi v suterénu budovy Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec na 774 000 Kč
II. u k l á d á
zařadit do rozpočtového opatření a předložit k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 14.06.2021
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, Mgr. Kateřině Vackové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
16. Měření radonu v MŠ Jonášova
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval o měření radonu v MŠ Jonášova, které proběhlo v září 2013 a provedl ho Státní
úřad radonové ochrany v Hradci Králové ve všech třech třídách. Výsledky měření byly: třída v přízemí Sluníčko 128
Bq/m3, třída Kytička 123 Bq/m3, třída Pohádka v 1.poschodí 94 Bq/m3. Před zpracování stavebního projektu na
přístavbu čtvrté třídy bylo provedeno měření ve dvou místech s výsledkem 345 +/- 32 a 348 +/- 33 Bq/m3. Vzhledem k
překročení horní hranice 300 Bq/m3 byla ve stavebním projektu navržena dodatečná ochrana proti působení radonu.
Se Státním úřadem radonové ochrany bylo dohodnuto bezplatné měření radonu ve všech čtyřech třídách MŠ
Jonášova, které proběhne začátkem září 2021.

Usnesení č.: R/2021/118
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložený návrh na opakované měření radonu v MŠ Jonášova v 09/2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
17. Jednání zastupitelstva města - odložené body z března
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil, s odvoláním na odložený program jednaní zastupitelstva z důvodu nouzového stavu a
epidemiologické situace ze dne 8.3.2021, k projednání návrh na svolání jednání zastupitelstva města na pondělí
26.4.2021 s programem bodů, které nebyly 8.3.2021 projednány. Zároveň navrhl doplnit do úvodního bodu jednání
zastupitelstva projednání zániku mandátu zastupitele Mgr. Stanislava Mráze, z důvodu změny trvalého bydliště mimo
Heřmanův Městec. Podle platného znění volebního zákona by na dalším řádném jednání zastupitelstva města dne
14.6.2021 provedl slib zastupitele p. Tomáš Celunda, který mandát po p. Mgr. Mrázovi, převezme.
Usnesení č.: R/2021/119
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh programu jednání zastupitelstva města Heřmanův Města a jeho svolání na pondělí 26.4.2021:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, zánik mandátu zastupitele, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Pozemky (odprodej, směna)
10) Cenová mapa - navýšení o inflaci
11) Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2020
12) Diskuse
13) Závěr

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
18. Prodej dřeva na 2/Q 2021
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Na základě doplněného programu jednání předložil p. místostarosta Ryčl ke schválení Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě
č.5495/21 na prodej dřeva z městských lesů společnosti Wood&Paper. Cena se nezměnila, jedná se o množství na
2/Q.
Usnesení č.: R/2021/120
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č.5495/21 prodej dřeva ve 2/Q 2021 se společností Wood&Paper, Hlína 138,664 91
Ivančice, IČO 26229854, DIČ CZ26229854
II. u k l á d á
Zabezpečit podpis Dodatku č.1
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 23.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

19. Ukončení nájmu restaurace v hotelu Bílý Beránek a vypsání výběrového řízení na nového nájemce
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Na základě doplněného programu jednání pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh na vypovězení nájemní
smlouvy s dosavadním nájemcem restaurace hotelu Bílý Beránek a navrhl vypsat výběrové řízení na nového nájemce.
Usnesení č.: R/2021/121
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podání výpovědi z nájmu provozovateli restaurace v hotelu Bílý Beránek a vypsání výběrového řízení na nového
nájemce
II. u k l á d á
podat výpověď z nájmu provozovateli restaurace hotelu Bílý Beránek
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 20.04.2021
III. u k l á d á
připravit podmínky výběrového řízení pro uchazeče o nájem restaurace hotelu Bílý Beránek
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 28.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

20. Závěr
Pan starosta informoval o jednání se zástupci sdružení místních samospráv na téma povinných dokumentů obce a
konstatoval, že městu chybí strategický plán rozvoje města.
Pan starosta na návrh pana místostarosty JUDr. Plavce navrhl příští jednání rady města dne 28.4.2021 svolat až na
15.00 hod., poté poděkoval členům rady za spolupráci a jednání v 16.20 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

