Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 1. zasedání
Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 14.03.2022 v 17:00 hod.
jednací sál, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Mgr. Marek Výborný; Jan Bareš; Mgr. Eva Bočková; Ing. František Dvořák,
MBA; Ing. Martin Pleskot; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Tomáš Morávek; Ondřej Dostál; Michaela
Dyčková; Mgr. Klára Husáková; Jan Řehák; Jiří Pošík; Mgr. Alena Stránská; Ondřej Volejník; Tomáš Celunda

Omluveni:

Ing. Aleš Jiroutek; Ing. Lucie Nepovímová, MBA; Ing. Zdenka Sedláčková

Zapsala:

Ing. Ivana Jankovská, tajemnice

Ověřovatelé

Zdeněk Ryčl, Jan Řehák

Přizváni:

Mgr. Alena Novotná, předsedkyně OV pro Konopáč, Jan Badalec a Pavel Handlíř, zástupci OV pro
Chotěnice a Radlín, Roman Charvát, velitel MP

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Zpráva o činnosti rady města

Josef Kozel (ST)

4. Zpráva o činnosti Finančního výboru

Jan Řehák (ZM)

5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Ing. Aleš Jiroutek (ZM)

6. Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

Mgr. Alena Novotná (OVK)

7. Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

Pavel Handlíř (OVCh)

8. Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec

Ing. Ivana Jankovská (KT)

9.1. Odkoupení pozemků p.č. st. 1440 a části pozemku p.č. 950/18 v k.ú. HM

Zdeněk Ryčl (MST2)

9.2. Odkup části pozemku p.č. 1310/8 k.ú. Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

9.3. Odprodej pozemku p.č. 1045/116 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

9.4. Odprodej části pozemku p.č. 2172

Josef Kozel (ST)

9.5. Odprodej pozemku p.č. 2370

Josef Kozel (ST)

9.6. Odprodej části pozemku p.č. 1173/167 k. ú. Heřmanův Městec - Jiráskovi

Josef Kozel (ST)

9.7. Smlouva o smlouvě budoucí směnná; Ing. Kabelová

Josef Kozel (ST)

10. Cenová mapa - navýšení o inflaci

Josef Kozel (ST)

11. Zpráva o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 3 ÚP

Josef Kozel (ST)

12. Dotační programy města 2022

Josef Kozel (ST)

13. Sociální fond MěÚ

Ing. Ivana Jankovská (KT)

14. Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2021

Josef Kozel (ST)

15. Rozpočtové opatření ZM/2022/01

Josef Kozel (ST)

16. Žádost občanů Chotěnic o projednání podnětu dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb.,o
obcích , v platném znění

Josef Kozel (ST)

17. Diskuse

Ing. Ivana Jankovská (KT)

18. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Pan starosta přivítal přítomné, informoval o zveřejnění pozvánky na zasedání a zpřístupněný podkladů pro zastupitele.
Omluvil p. Ing. Sedláčkovou, p. Ing. Lucii Nepovímovou a p. Ing. Jiroutka ze zdravotních důvodů. Konstatoval 18
přítomných zastupitelů a tím usnášeníschopnost zastupitelstva. Informoval o zveřejnění pozvánky a podkladových
materiálů dne 3.3.2022 obvyklým způsobem, ve stejný den byly zaslány i zastupitelům. Dále informoval o zápisu z
jednání zastupitelstva dne 20.12.2021, které bylo ověřeno, zveřejněno a nebyly k němu připomínky. Podle platného
jednacího řádu určil zapisovatelku zápisu a navrhl ke schválení ověřovatele zápisu a program jednání. Vzhledem k
tomu, že nebyly připomínky, požádal o hlasování.
Usnesení č.: Z/2022/001
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navržený program jednání
II. s c h v a l u j e
ověřovatele zápisu Zdeněk Ryčl, Jan Řehák
III. b e r e n a v ě d o m í
že zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3
2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení přijatých zastupitelstvem města, která měla termín splnění v období od
minulého zasedání, tj. od 20.12.2021 do 14.3.2022. Pan starosta upřesnil způsoby splnění usnesení.

Usnesení č.: Z/2022/002
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění od 20.12.2021 do 14.3.2022.
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3
3.

Zpráva o činnosti rady města
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta přednesl pravidelnou zprávu o činnosti a jednání RM za období od 11.12.2021 do 25.2.2022. Připomněl,
že zápisy z jednání rady města jsou k dispozici na stránkách města. Kromě jiného zmínil pravidelná jednání rady
města, zahájení rekonstrukce Tylovy ulice, vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku MŠ Jonášova, přípravu
participativního rozpočtu včetně výsledku hlasování, tématiku odkanalizování některých území města, nárůst cen
energií u příspěvkových organizací, provoz psího útulku a přípravu pořízení změny územního plánu č. 3 i přidělování
bytů v rekonstruovaném objektu čp. 244. Jednoho jednání rady města se zúčastnila ředitelka SZŠ Mgr. Dvořáková.
Vyzdvihl pomoc místních občanů při humanitární sbírce, především poděkoval hasičům a pracovnicím sociálního
odboru. Poděkoval i občanům, kteří poskytli své prostory pro uprchlíky (AZ stavební s.r.o. a restaurace Marina celkem se jedná o cca 40 osob) a doplnil, že celkem včetně okolních obcí se jedná o 71 osob. Oznámil termíny jednání
zastupitelstva města do konání komunálních voleb a to 13.6.2022 a 12.9.2022. Pan Mgr. Výborný poděkoval za
spolupráci při přípravě participativního rozpočtu, rovněž poděkoval za pomoc Ukrajině, informoval o snaze vlády o
začlenění dětí uprchlíků do školského procesu apod. navrhl doplnit usnesení:
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec vyslovuje poděkování vedení města, zaměstnancům městského úřadu,
hasičům i občanům a firmám za rychlou a účinnou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
Zastupitelstvo podporuje maximální možné využití čp. 244 pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
Usnesení č.: Z/2022/003
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti rady města za období od 11.12.2021 do 25.2.2022
II. v y s l o v u j e
poděkování vedení města, zaměstnancům městského úřadu, hasičům i občanům a firmám za rychlou a účinnou
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.
III. p o d p o r u j e
maximální možné využití čp. 244 pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
zdržel se
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3
4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Předkládá: Jan Řehák - zastupitel
Pan předseda výboru předložil Zprávu o činnosti Finančního výboru a předložil zprávy z kontrol všech školských
zařízení zřízených městem. Rovněž předložil plán činnosti výboru pro rok 2022.
Usnesení č.: Z/2022/004
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti Finančního výboru pro zasedání zastupitelstva města dne 14.3.2022
II. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z kontrol ZŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Heřmanův Městec, SZŠ Heřmanův Městec, MŠ Jiráskova Heřmanův
Městec, MŠ Jonášova Heřmanův Městec, DDM Heřmanův Městec
III. s c h v a l u j e
plán činnosti Finančního výboru na rok 2022:
1. Kontrola dotací (úplnost, správnost)
2. Obecná kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
3. Kontrola smluvních vztahů
4. Kontrola vybraných investičních akcí
5. Účast na výběrových řízeních
6. Podávání stanovisek k rozpočtu
další činnosti FV na rok 2022 dle zákona o obcích (§ 119 odst. 2 zák.č.128/2000Sb. o obcích)
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Aleš Jiroutek - zastupitel
Za omluveného předsedu kontrolního výboru předložil zprávu o činnosti výboru p. Tomáš Celunda, a to za období
leden, únor a březen 2022. Zpráva byla doplněna o zápis z kontroly plnění usnesení zastupitelstva města a zápisy z
jednání kontrolního výboru.
Usnesení č.: Z/2022/005
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za měsíce leden, únor a březen 2022.
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
zdržel se
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Předkládá: Mgr. Alena Novotná - předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč
Paní předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč předložila zprávu o činnosti výboru k datu 24.2.2022. Vyzdvihla
dokončení projektové dokumentace k úpravě návsi a problematiku odkanalizování Konopáče. Apelovala na řešení
odkanalizování všech částí města, upozornila na chybějící chodníky a chybějící infrastrukturu po další výstavbu.
Doplnila, že při zpracování zprávy o činnosti výboru nevěděla o situaci v Chotěnicích, a proto osobní přednes zprávy
rozšířila i o výše uvedenou problematiku. Pan místostarosta JUDr. Plavec doplnil, že se zúčastnil jednání výboru a
souhlasí s přednesenou zprávou.
Usnesení č.: Z/2022/006
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti osadního výboru pro Konopáč k datu 24.2.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
nepřítomen
pro

Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkládá: předseda Osadní výbor pro Chotěnice a Radlín
Byla předložena zpráva o činnosti výboru, kterou zpracoval pověřený člen výboru p. Ing. Poskočil, rovněž byla
předložena rezignace dosavadní předsedkyně výboru p. Aišmanové i návrh na nové obsazení této funkce. Zprávu
přednesl p. Badalec, zmínil zavedení el. proudu do přístavby hasičské zbrojnice, nového dodavatele internetu a
problematiku odkanalizování místní části. Té bylo věnováno samostatné jednání a na jeho základě byl proveden
průzkum zájmu o pořízení DČOV do Chotěnic, závěr průzkumu potvrdil, že občané požadují vybudování kanalizace,
nikoliv DČOV. Zmínil iniciativu p. Dostála ohledně odkanalizování. Na funkci předsedy navrhl p. Pavla Handlíře. Pan
Řehák se dotázal na dopisy p. Dostála ohledně odkanalizování a zda OV podporuje návrh p. Dostála. Odpověď zněla,
že podle osadního výboru je studie zbytečná, projekt ke stavebnímu řízení byl proveden v roce 2008 a následně
proběhlo stavební řízení, osadní výbor požaduje projekt ke stavebnímu řízení oprášit, doplnit a použít. Novou studii
považuje jen za oddálení řešení.
Usnesení č.: Z/2022/007
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín za období listopad 2021 - únor 2022
II. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci předsedkyně Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín paní Lucie Aišmanové na funkci předsedkyně
výboru i členky osadního výboru ke dni 31.1.2022
III. v o l í
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l a § 120 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do
funkce předsedy Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín Pavla Handlíře
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

8.

Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec
Předkládá: Roman – Charvát – velitel městské policie

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Velitel Městské Policie Heřmanův Městec předložil zprávu o její činnosti za období prosinec 2021 až únor 2022.
Připomněl např. přestupky na úseku veřejného pořádku, na úseku dopravy i přestupky předané správním orgánům.
Informoval o předání podkladů Policii ČR ohledně trestných činů, o měření rychlosti ve městě i o spolupráci s Policií
ČR, hasiči, záchranou službou, technickou skupinou a asistenci při výkonu sociální práce.
Usnesení č.: Z/2022/008
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti MP za období prosinec 2021 až únor 2022.
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

9/1. Odkoupení pozemků p.č. st. 1440 a části pozemku p.č. 950/18 v k.ú. HM
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil návrh na odkoupení pozemku parcelní číslo st. 1440 a části pozemku parcelní číslo
950/18 v k.ú. Heřmanův Městec v Chotěnicích, které jsou v majetku pana Vratislava Vávry. Informoval, že město má
na těchto pozemcích autobusovou čekárnu a část chodníku a na zakoupené části pozemku parcelní číslo 950/18 by v
budoucnu mělo vzniknout místo pro kontejnery na tříděné složky odpadu, Ty jsou momentálně částečně umístěny na
soukromém pozemku a jeho majitel jedná o jejich odstranění.
Usnesení č.: Z/2022/009
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parcelní číslo st. 1440 a části pozemku parcelní číslo 950/18 od pana Vratislava Vávry, bytem
********************************* za cenu 220,-Kč/m2.
II. u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou na pozemky parcelní číslo st. 1440 a část p.č. 950/18
v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec

pro
pro
pro
pro
pro
pro

Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

9/2. Odkup části pozemku p.č. 1310/8 k.ú. Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání nabídku společnosti Viagem a.s. IČ 04817320 na odkoupení části pozemku parcelní
číslo 1310/8 v k.ú. Heřmanův Městec, v ulici K Nákli, kde město vlastní podíl ve výši 1/4. Rada města, odbor Správy
majetku i městský architekt odkup nedoporučili.
Usnesení č.: Z/2022/010
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odkup 1/4 pozemku parcelní číslo 1310/8 v k.ú. Heřmanův Městec od společnosti Viagem a.s., Sokolská 131/86,
Praha 8 - Karlín 186 00, IČ 04817320
II. u k l á d á
zajistit informování společnosti Viagem a.s. o výsledku zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.05.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

9/3. Odprodej pozemku p.č. 1045/116 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Petra Kábeleho o odkoupení pozemku parcelní číslo 1045/116 v k.ú.
Heřmanův Městec, v ulici U Hřiště. promítl mapku a konstatoval, negativní stanovisko vyjádřil odbor Správy majetku,
městský architekt a následně i rada města.
Usnesení č.: Z/2022/011
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. n e s c h v a l u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 1045/116 v k.ú. Heřmanův Městec panu Petru Kábelemu, bytem
*********************************
II. u k l á d á
zajistit informování pana Petra Kábeleho o výsledku jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 06.05.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

zdržel se
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
zdržel se
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 2, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

9/4. Odprodej části pozemku p.č. 2172
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Jakuba Hamsy o odkoupení části pozemku parcelní číslo 2172 v k.ú. Heřmanův
Městec v Konopáčské ulici, který je vedený jako ostatní plocha/ostatní komunikace a v případě potřeby může sloužit k
rozšíření komunikace nebo vybudování nového chodníku. Přítomným promítl situační mapku této lokality.
Nesouhlasné vyjádření poskytl odbor Správy majetku, městský architekt a následně i rada města. Mgr. Výborný
konstatoval, že v této lokalitě je mnoho parkujících aut, jimi je komunikace zúžená a situace nebezpečná pro chodce.
Zeptal se, zda místo odmítnutí odprodeje by nebylo vhodné jednat o pronájmu pozemků za účelem parkování.
Reagoval p. architekt, s tím, že je to vhodná připomínka a tento požadavek by se měl pečlivě projednat včetně
stanoviska dopravního úřadu.
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 2172 v k.ú. Heřmanův Městec panu Jakubu Hamsovi, bytem
*********************************
II. u k l á d á
zajistit informování pana Hamsy o výsledku jednání zastupitelstva města
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

proti
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
zdržel se
zdržel se
nepřítomen
zdržela se

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

zdržel se
pro
pro
pro
zdržel se
pro
zdržel se
zdržel se
nepřítomna
pro

Usnesení nebylo přijato. Hlasování - Pro: 10, Proti: 1, Zdrželi se: 7, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

9/5. Odprodej pozemku p.č. 2370
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Zastupitelstvu města Heřmanův Městec k projednání žádost pana Jiřího Javorského o
odkoupení pozemku parcelní číslo 2370 v k.ú. Heřmanův Městec v ulici Podél Dráhy, který navazuje na další městské
pozemky. Na malé části se nachází nově vybudovaný chodník. Nedoporučující stanovisko zaslal odbor Správy majetku,
městský architekt a následně i rada města.
Usnesení č.: Z/2022/012
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 2370 v k.ú. Heřmanův Městec panu Jiřímu Javorskému, bytem
*********************************
II. u k l á d á
zajistit informování pana Javorského o výsledku zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.04.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

proti
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
zdržela se

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

zdržel se
pro
pro
pro
zdržel se
pro
zdržel se
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 13, Proti: 1, Zdrželi se: 4, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

9/6. Odprodej části pozemku p.č. 1173/167 k. ú. Heřmanův Městec - Jiráskovi
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost manželů Jiráskových o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú.
Heřmanův Městec, v ulici Pod Nádražím. Žádost bylo opakovaná, již jednou Jiráskovi žádali, nebylo jim vyhověno s
odůvodněním, že nejdříve proběhne zpracování tohoto prostoru architektem. To proběhlo a následně kladné
stanovisko vyjádřil odbor Správy majetku a městský architekt a poté rada města doporučila odprodej schválit.
Usnesení č.: Z/2022/013
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Miluši a Pavlovi Jiráskovým,

bytem *********************************za cenu 290,- Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy s paní Miluší Jiráskovou a panem Pavlem Jiráskem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 03.06.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

9/7. Smlouva o smlouvě budoucí směnná; Ing. Kabelová
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že na základě výsledku zpracování projektové dokumentace pro stavbu "Chotěnice rekonstrukce místní komunikace "57d" (od domu č.p. 91 až k domu č.p. 105)", která je vyhotovena v souladu s
platnou legislativou, je nutno na jejím konci zřídit obratiště pro hasiče, které o výměře cca 75m2 zasahuje na pozemek
č.parc. 178, který je ve vlastnictví paní Ing. Ludmily Kabelové. Doplnil, že ta s umístěním obratiště na svém pozemku
souhlasí, ale za podmínky, že za zabranou část pozemku ji bude poskytnuta odpovídající náhrada formou směny za
pozemek v kat. území Chotěnice. Navrhl část pozemku č.parc. 562, která přímo navazuje na její pozemek č.parc. 178 a
tato směna byla odsouhlasena i městským architektem Ing. Teplým. Provedení směny, kdy bude oddělena část
pozemku č. parc. 562, nebude mít podstatný vliv na průjezdnou šíři této účelové komunikace. V následné diskusi pan
Dostál upozornil, že v místě obratiště má být jímka požadované kanalizace a považuje za nevhodné pozemek směnit.
Pan Celunda se dotázal na projektovou dokumentaci na kanalizaci Chotěnic a p. Ing. Kabelová upozornila, že dala
souhlas s případným vybudováním jímky. Pan Jožák upozornil, že rekonstrukci uličky upřednostnili sami občané
Chotěnic před chodníkem. P. Poskočil navrhl tento projekt zastavit a počkat na kanalizaci. Pan Řehák se zeptal, jestli je
směna nutná, pan starosta odpověděl, že není a může stáhnout tento bod z jednání a počkat až po vyřešení
kanalizace. Pan Mgr. Výborný navrhl stáhnout tento bod z projednávání, ale podle územního plánu tato část pod
prodejnou je určena pro rodinnou výstavbu. Pan starosta stáhnul bod z jednání.

10. Cenová mapa - navýšení o inflaci
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání navýšení Cenové mapy pro prodej pozemků v majetku města o míru inflace za rok
2021, která činila 3,8 %.
Usnesení č.: Z/2022/014
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e

navýšení Cenové mapy o míru inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení Cenové mapy pro prodej pozemků v majetku města na rok 2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.04.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

11. Zpráva o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Zprávu o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3
ÚP. Mimo jiné se navrhovaná změna č. 3 územního plánu týká protipovodňových opatření u potoka Podolka, změn v
prostoru křižovatky ul. Havlíčkova a Jiráskova, řešení nesouladu ÚP a koridoru veřejných prostranství, výčtu pozemků
s předkupním právem města, změn veřejných ploch na jiné funkční plochy ve městě (Sídliště V Lukách) a v
Chotěnicích. Pan architekt shrnul, že jsou zapracovány přijaté podněty, protipovodňová opatření a požadavek na
územní studii na vymezení konkrétních prostor v židovské části města.
Usnesení č.: Z/2022/015
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
po projednání v souladu s ustanovení § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném
znění, na svém zasedání dne 14.3.2022, Zprávu o uplatňování územního plánu Heřmanův Městec 2022 včetně
pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP. Změna č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude pořizována zkráceným
postupem pořizování změny územního plánu v souladu s § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v
platném znění.
II. s c h v a l u j e
že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude Josef Kozel, starosta města,
III. s c h v a l u j e
že pořizovatelem změny č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a
regionálního rozvoje, oddělení územního plánování,
IV. s c h v a l u j e
že zpracovatelem změny č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude Ing. arch. Martin Dobiáš.
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová

pro
pro
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný

pro
pro
pro
pro
pro

Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

12. Dotační programy města 2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil na základě návrhů kulturní a sportovní a komise pro výchovu a vzdělávání v souladu se
Zásadami o poskytování dotací a po předjednání na zasedání rady města návrh na rozdělení dotačních programů
města pro rok 2022. Dotace ve výši do 50.000,- Kč schválila rada města, nad tuto hranici patří do kompetence
zastupitelstva. Po sečtení všech navržených dotací zůstala nevyužita částka 1.000,- Kč, kterou komise kulturní
doporučila převést do kapitoly Rezerva rady města. Pan Mgr. Výborný se dotázal, zda je v podmínkách přidělování
dotací podmínka, že pokud je akce přímo podporovaná městem nemůže už žádat v dotačním řízení o další dotaci. Pan
starosta odpověděl, že toto v zásadách není, bylo pouze dobrým zvykem, že se nežádalo. Pan Ing. Dvořák se zeptal
kdo konkrétně duplicitně žádal, pan Volejník doplnil, že pokud se připomínka týká Nefestivalu, vše se zdražuje a
příspěvek města nestačí, uvedl, že co není zakázáno je dovoleno.
Usnesení č.: Z/2022/016
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
usnesení rady města ze dne 23.02.2022 č. R/2022/087 - schválení přidělení dotací do výše 50.000 Kč na žadatele z
Dotačních programů města pro rok 2022
(dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení)
II. s c h v a l u j e
přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2022 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle
programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Běžecký klub HM - 55.000 Kč
- Modelářský klub Heřmanův Městec - 63.000 Kč
- Divadelní soubor Heřman - 70.000 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 75.600 Kč
- Spolek Heřmani HM - 81.000 Kč
- Pěvecký sbor Vlastislav HM - 97.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 220.000 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 265.000 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 290.000 Kč
III. 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: 08.04.2022
IV. u k l á d á
převést dle návrhu Kulturní komise zbývající částku 1.000 Kč do Rezervy rady města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.04.2022

Tomáš Celunda

pro

Jan Bareš

pro

Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

13. Sociální fond MěÚ
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila přehled o plnění a čerpání sociálního fondu města za rok 2021 a návrh rozpočtu sociálního
fondu na rok 2022.
Usnesení č.: Z/2022/017
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání sociálního fondu za rok 2021
II. s c h v a l u j e
rozpočet sociálního fondu pro rok 2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

14. Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Přehled o plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2021 ve struktuře
schválené zastupitelstvem. Konstatoval, že celkové příjmy jsou plněny na 105,3 %, konkrétně daňové příjmy jsou
plněny na 111,5 % (+ 8,8 mil. Kč - po započtení mimořádného příspěvku ve výši 1,1 mil. plnění na 113%) a nedaňové
ve výši 104 %. Celkové výdaje jsou čerpány ve výši 94,9 %, z toho běžné 95,3 % a kapitálové 94,2 %. Předpoklad, že
čerpání investic se v 4.čtvrtletí roku ještě zvýší, byl tedy naplněn, protože byly dokončeny větší akce - č.p. 244 a č.p. 4
a celková bilance plnění rozpočtu k 31.12.2021činí -27,9 mil Kč, s tím, že upravený rozpočet činil schodek -46,3 mil. Kč.

Nižší skutečný schodek byl dosažen úsporami ve výdajích (MěÚ a samospráva -1,0 mil. Kč, Správa majetku -2,6 mil. Kč,
městská policie -0,7 mil. Kč) a nenaplněním některých kapitálových výdajů (-4,7mil. Kč). Bilance rozpočtu po započtení
poskytnutého investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč činila k 31.12.2021 + 22,1 mil. Kč. Spolu s výsledkem hospodaření
minulých let (24,7 mil. Kč) činí finanční prostředky celkem 46,8 mil. Kč. Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 618
434,00 Kč, s mírným ziskem hospodařil hřbitov 10 966,00 Kč a služby 4 315,00 Kč, ve ztrátě bylo veřejné WC -357
014,00 Kč a celkový zisk vedlejšího hospodářství za rok 2021 činil 263 717,00 Kč. Dále pan starosta připomněl audit
hospodaření města, který v nejbližších dnech provedou pracovnice krajského úřadu. V průběhu diskuse pan Řehák
opustil jednací sál a nebyl přítomen hlasování.
Usnesení č.: Z/2022/018
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2021, včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k
31.12.2021
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
nehlasoval
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 1, Nepřítomni: 3

15. Rozpočtové opatření ZM/2022/01
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření, kde se na straně příjmů se jedná o příjem z pojistného plnění. Ve
výdajové časti je největší položkou veřejné osvětlení v ulici Jarkovského, které je navrhováno z důvodu součinnosti s
ČEZ Distribuce, která zde bude realizovat uložení kabelu do země a některé další (např. odstavná plocha pro jízdní
kola, na kterou je poskytnuta dotace). Celková bilance RO č.1 činí - 811 000,- Kč. V průběhu projednávání tohoto bodu
se p. Řehák vrátil do sálu. Mgr. Stránská s zeptala na tvar stojanu na kola, pan Nevečeřal specifikoval, že se jedná o
zastřešené stojany, lavičky a další stacionář.
Usnesení č.: Z/2022/019
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření ZM č. 1/2022 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová

pro
pro
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný

pro
pro
pro
pro
pro

Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

nepřítomna
pro
zdržel se
pro
nepřítomen
pro

JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
zdržel se
pro
nepřítomna
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 16, Proti: 0, Zdrželi se: 2, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

16. Žádost občanů Chotěnic o projednání podnětu dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích , v platném znění
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
V 18.36 hod. pan starosta předložil žádost občanů Chotěnic o projednání podnětu na zasedání zastupitelstva dle § 16
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zákon vyžaduje počet podpisů odpovídající 0,5 % občanů, což bylo
splněno a doloženo podpisovými archy. Obsahem žádosti bylo 1) vybudování kanalizace v místní části Chotěnice a 2)
splnění deklarované podmínky o počtu autobusových zastávek po vymístění autobusového nádraží z náměstí Míru.
Konstatoval, že situací se rada města zabývá opakovaně, a proto je předloženo podrobné usnesení, doplnil, že
komunikoval s VAK a.s., že existují platná stavební povolení pro Konopáč a Průhon, a že Chotěnice zasluhují
pozornost. Pan Řehák se dotázal, zda není zbytečná nová studie, když už jedna je z roku 2008 a nelze ji jen oživit a
zeptal se, zda je to pan Jožák umí posoudit. Pan Jožák odpověděl, že není vodohospodář a vypracování nové studie by
bylo vhodné. Pan Celunda se dotázal, kdo ji dělal? Odpověděl pan starosta, že pan Ing. Soudek ze společnosti
Vodáreská a.s., ale podle něj dnes je situace jiná, na stávající vedení do Klešic se napojuje Kostelec, existuje stavební
povolení pro Konopáč a Průhon a dle Ing. Soudka není jednoduché původní studii použit. Až bude vybudována
kanalizace v Konopáči, napojí se Vyžice. Mgr. Výborný doporučil: nechme to na odbornících a zvažme, zda není
vhodné udělat samostatnou čistírnu jen pro Chotěnice. Doplnil, že souhlasí se studií proveditelnosti a zasadí se o
dotace, protože bez nich to nepůjde. Navrhl zkrátit termín úkolu do 30.9.2022 ať se nezavazuje nové vedení města a
doporučil informovat i oba osadní výbory. Na to reagoval p. Dostál s tím, že ho překvapuje informace pana starosty
poskytnutá Ing. Soudkem, on má od něj informace, že to není problém. Podle něj stavební povolení bylo, ale
propadlo, Vodárenská a.s. i VAK a.s. mu dali vyjádření, že se odpadní vody z Chotěnic do ČOV v Klešicích vejdou, ale
bez dešťových vod. Zdůraznil, že Chotěnice chtějí na stejnou startovací čáru s Konopáčem a Průhonem, a ať kanalizaci
neřeší nové zastupitelstvo a provede se revize stávající dokumentace, která nebude tak drahá. Doplnil, že nová studie
je zcela zbytečná. Občané Radlína a Doubravy mohou využít prostředků z FRB, protože tato území nejsou v plánu
vodovodů a kanalizací pardubického kraje, ale DČOV jsou na provoz až 6krát dražší. Závěrem dodal, že nechápe
podporu chatové oblasti Ježkovka. Konstatoval, že problémy mohou být ve vztazích mezi sousedy.
Pan Celunda navrhl změnu usnesení tak, že se ze studie vyjmou Chotěnice a bude se revidovat původní projekt ke
stavebnímu řízení. Pan starosta reagoval, že koncepční studie by měla zhodnotit finanční i časovou náročnost
odkanalizování ve všech částech města. Pan Mgr. Výborný zpochybnil návrh p. Celundy. Pan Badalec doplnil, že je
možné pouze technické řešení a pokud čistírna v Klešicích má dostatečnou kapacitu, považuje studii za mrhání. Pan
starosta upozornil, že jsou možná i jiná řešení např. společná ČOV s Morašicemi, ale vše je na rozhodnutí
zastupitelstva. Pan Dostál reagoval, že zatím jsou dotace, ale neví se na jak dlouho. On sám si ověřoval dotace na
DČOV na krajském úřadě, ten by ale požadoval provoz se stálým monitoringem a provoz 60 DĆOV by stál 1,4 mil
Kč/rok. Poradil, ať se ověří na životním prostředí a nemusí se dělat studie. O slovo se přihlásil p. Tomiška a přečetl
výpis z kroniky: dne 1.6.2010 byl osadní výbor informován o nerealizovatelné ceně odkanalizování Ing. Jiroutkem. Sám
konstatoval, že osadní výbor plánoval a připravoval dost věcí, ale nebylo v jeho kompetenci podle tenkrát platného
zákona o obcích se něčeho dožadovat. Teprve nové znění zákona o obcích od r. 2018 nařizuje reagovat na usnesení
osadních výborů. Pan starosta ujistil přítomné, že je starostou všech občanů a musí hájit zájmy i jiných částí města.
Pan Kostovič navrhl, že je potřebná nová studie, protože v Chotěnicích se plánuje 40 nových rodinných domů a nelze
použít vsakování z DČOV vzhledem k těžkým a nepropustným jílům. Pan Dostál se připojil s informací, že občané se
zajímali o kanalizaci v roce 2018, ale nebyli vyslyšeni s tím, že komunikace jsou ve strašném stavu. Pan Kostovič
potvrdil, že komunikace k čp. 105 byla provizorně svépomocí opravena frezingem a kanalizace má před novou silnicí
přednost. Pan starosta konstatoval, že nechce negovat vznik kanalizace v Chotěnicích, a když o DČOV není zájem,
hledá se jiná cesta a bude dobré mít odborné stanovisko v ohledem na změny, které se udály od doby vzniku projektu
ke stavebnímu řízení v roce 2008. Upozornil, že je nutné vstoupit do jednání s provozovatelem kanalizačních sítí, aby
po dokončení realizace došlo k jejímu převzetí, i když je může je provozovat samo město, ale je to ekonomicky velmi

náročné. Na to rázně reagovala p. Žďárská s tím, že občanů Chotěnic jsou uráženi a dělají se z nich hlupáci, protože jim
bylo řečeno, že když nebudou DČOV a na kanalizaci nejsou peníze, budou vše platit občané ze svého. Pan starosta se
důrazně ohradil proti této interpretaci. Předsedkyně osadního výboru pro Konopáč p. Mgr. Novotná konstatovala, že v
Konopáči se rovněž pořád čeká na kanalizaci, pak budou následovat další akce (chodníky místní komunikace) a
souhlasí s koncepční studií, i když už se čeká 40 let není optimistou ve věci financí. Paní Petráňová se vrátila k
vystoupení p. Žďárské s tím, že má dojem, že město má vizi, Chotěnice do ní nezapadají a město chce situaci zachránit
domovními čistírnami odpadních vod, popř. spojením s Morašicemi, pan Dostál se snaží urychlit vybudování
kanalizace, ale město chce koncepční studii a ta Chotěnice odsune zase na konec. Pan starosta se snažil shrnout
debatované téma: vše začalo iniciativou Radlína na pořízení DČOV z dotací a pak se to posunulo do Chotěnic. Dříve
byla dotace jen pro obce do 3000 obyvatel, teď se změnily parametry. Ohradil se proti názoru, že Chotěnice odepsal
jen požádal o reálné postoje a o neobviňování. Pan místostarosta Ryčl se zapojil do diskuse s tím, že by si nedovolil
urážet občany. Pan starosta navrhl, že se koncepční studie může udělat bez Chotěnic, ale možná to bude dražší. Pan
Handlíř, nový předseda Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín se dotázal, zda má někdo představu o jak náročném
projektu je řeč? Občané chtějí kanalizaci řešit, ale bylo by vhodné se posunout dál, a sdělit jaký je časový rámec?
Konstatoval, že je třeba situaci uklidnit a slíbil, že občané Chotěnic jsou připraveni se aktivně podílet, především
osadní výbor a pan Dostál. Pan Dostál na to uvedl, že dotace byly i pro města naší velikosti ve výši 60 % a dotace kraje
ve výši 10 % z uznatelných výdajů, a proto možnost budování DČOV opustili. Pan starosta upozornil, že připravené
usnesení neznamená zazdít kanalizaci v Chotěnicích, nicméně ho lze přeformulovat, nebo akceptovat návrh p.
Celundy na úpravu usnesení v tak, že bodě II. se vyjme území Chotěnic, Konopáče a Průhonu a tím se navrhne
koncepční studie bude pro zbylá území. Do diskuse se zapojil pan Lžíčař s tím, zda by nebylo vhodné zjistit podmínky
dotace, tj. že musí být zpracována koncepční studie. Navrhl podat žádost s tím, že v případě nutnosti se studie
dopracuje. Pan Dostál reagoval, že vloni studie být nemusela. Pan starosta ukončil diskusi a zahájil hlasová o návrh p.
Celundy. Hlasováno PRO: Mgr. Stránská, Mgr. Bočková, Celunda, Pošík, Morávek, Řehák, Volejník. PROTI: Dostál,
Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Ulrichová, Mgr. Výborný, JUDr. Plavec, Kozel. ZDRŽELI SE: Bareš, Dvořák, Ryčl, Ing.
Pleskot. Usnesení nebylo přijato, proto pan starosta zahájil hlasování o původním znění usnesení s tím, že bude
upraven termín splnění na 30.9.2022.
Usnesení č.: Z/2022/020
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou žádost občanů Chotěnic
II. r o z h o d u j e
o pořízení koncepční studie odkanalizování města Heřmanův Městec v lokalitě Průhon, Ježkovka, Nová Doubrava a
místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín, která stanoví pro jednotlivé lokality možná technická řešení, časovou
náročnost, finanční náročnost, vhodné dotační tituly, vhodnost samotné realizace a varianty budoucího
provozního řešení
III. s t a n o v u j e
pro budoucí podobu náměstí Míru nepodkročitelnou podmínku minimálního počtu autobusových zastávek na
náměstí Míru tak, aby byla zajištěna možnost zastavení všech spojů obsluhujících Heřmanův Městec
IV. u k l á d á
informovat pravidelně zastupitelstvo města o procesu vzniku koncepční studie odkanalizování města Heřmanův
Městec a po jejím dokončení předložit zastupitelstvu města k projednání
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 30.09.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek

proti
pro
pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
zdržel se
nepřítomna

Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

nepřítomen
zdržela se

Mgr. Eva Bočková

zdržela se

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 14, Proti: 1, Zdrželi se: 3, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

17. Diskuse
Pan starosta vyzval k diskusi, kterou zahájil pan Ing. Poskočil s upozorněním, že město se musí více věnovat dotačním
titulům. Pan David Janata se dotázal, jaký je stav parku za zámkem, paní ředitelka Domova pro seniory hl. města Prahy
Mgr. Husáková konstatovala, že není v silách domova park revitalizovat, o dotaci bylo požádáno, ale nebyla přidělena.
V současné době není vypsaný žádný dotační titul není, ale jsou připravené podklady a čeká se až bude vypsán.
Předpokládaná cena je cca 20 mil. Kč, ale momentálně je domov ve finanční tísni z obecně známých důvodů, na kácení
je vydáno povolení, ale limitují jsou finance. K zámeckému rybníku uvedla, že patří rybářům z Přelouče, ale nemá
žádné informace.
Pan Ing. Heřmánek připomněl, že je více jak 2 roky po povodních, a vznesl dotaz, zda má město určené záplavové
území Konopky a přidalo ho k povodňovému plánu z důvodu koncepčního přístupu ke stavbě autobusového terminálu
včetně propustku Konopky pod silnicí č. I/17. Vznesl připomínku, zda se nemělo zmapovat a připravit řešení zvýšení
kapacity propustku a dotázal se jaká je kapacita propustku. Pan starosta odpověděl, že momentálně nemá informaci,
ale do 30 dnů zpracuje odpověď. Pan Ing. Heřmánek konstatoval, že potrubí velkou vodu nepojme a zda se bude
uvažovat o navázání stavby terminálu na záplavové území. Vedoucí stavebního úřadu p. Chmelíková odpověděla na
jeho dotaz, že kolejiště není v záplavovém území. Rovněž zastupitel pan Ondřej Dostál, velitel místních hasičů,
potvrdil, že on byl u povodní a propustek pod silnicí I/17 měl kapacitu dostatečnou, ale voda přišla úplně odjinud. Pan
Ing. Heřmánek tuto informaci odmítl a slovně napadl pana starostu, že při povodních v této lokalitě vůbec nebyl. Proti
tomu se pan starosta velmi důrazně ohradil.
Paní ředitelka základní školy Mgr. Šindelářová informovala přítomné, že základní školu již ke dni konání zastupitelstva
navštěvuje 5 ukrajinských dětí, další 4 přijdou v dohledné době a zatím na brigádu je ve škole zaměstnána jedna paní z
Ukrajiny jako uklízečka.

18. Závěr
Po skončení diskuse pan starosta poděkoval za trpělivost a v 19.50 hod. jednání ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Zdeněk Ryčl
ověřovatel zápisu

Jan Řehák
ověřovatel zápisu

