Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 7. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 28.04.2021 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:

Jan Bareš

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Ing. Arch. Teplý, městský architekt, Ing. Arch. Večeřa

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Navýšení nájmu - p. Moravec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

4. Navýšení nájmu - p. Šafránek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

5. Navýšení nájmu - p. Cach

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Změna smlouvy o nájmu-Bílý Beránek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Vypsání výběrového řízení na provozovatele hotelu Bílý Beránek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Přechod nájmu - část p.p.č. 856/63 a 598/13

Josef Kozel (ST)

9. FK Jiskra Heřmanův Městec - výpůjčka pozemků

Josef Kozel (ST)

10. Strategický plán města - nová podoba

Josef Kozel (ST)

11. Česká pošta - umístění nové schránky

Josef Kozel (ST)

12. Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR

Zdeněk Ryčl (MST2)

13. Udělení souhlasu s realizací projektu Erasmus+ Základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o změnu volebního řádu školské rady - Základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Snížení kapacity Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Přijetí věcných darů - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Návrhy na vyřazení majetku

Ing. Ivana Jankovská (KT)

18. Sociální fond

Ing. Ivana Jankovská (KT)

19. Pivní festival

Ing. Ivana Jankovská (KT)

20. Bažantnice Fest 2021

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. H-CUP, Turnaj v malé kopané

Ing. Ivana Jankovská (KT)

22. Ceník veřejných WC

Ing. Ivana Jankovská (KT)

23. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta omluvil z jednání p. Bareše a přivítal přítomné členy rady města a architekta města Ing. Arch. Teplého a
jeho spolupracovníka Ing. Arch. Večeřu a předal jim slovo. Byli požádáni o předložení studie na téma využití a
rekonstrukce hotelu Bílý Beránek. Předložili původní plány budovy se zakreslenými úpravami, které byly provedeny v
průběhu času. Konstatovali, že v každém případě se musí počítat s rekonstrukcí sociálních zařízení, protože jsou již
zastaralá a neodpovídají hygienickým požadavkům a technickým normám. Ve zpracované skice byly zahrnuty úpravy v
zázemí kina, úprava hostinských pokojů a rekonstrukce prostor restaurace. Celou rekonstrukci je možné rozdělit do
čtyř etap. Pro zahájení rekonstrukce by měl pan ředitel SPOKULu HM, p.o. předložit materiál pro jednání rady města
(statické výpočty, rozpočet, časový harmonogram…)
Po vystoupení hostů pan starosta informoval o zápisu z jednání dne 14.4.2021, který byl zveřejněn na úředních
deskách, na webu města a nebyly k němu připomínky. Předložil program jednání, který byl bez úprav schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 14.4.2021 do 28.4.2021. Všechna usnesení byla
splněna v termínu s výjimkou usnesení č. R/2021/096 ze dne 31.3.2021, kterým byl v rámci bodu jednání rady města
"Dotační řízení MPSV - pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb" uložen úkol podat žádost o dotaci
MPSV. Úkol nebylo možné splnit, protože podání dotace bylo časově omezeno na období od 15.3.2021 do 15.4.2021 a
povinnou součástí žádosti bylo usnesení zastupitelstva města o schválení této žádosti. Časově nebylo zvládnutelné
svolat jednání zastupitelstva města v tak krátkém termínu, za dodržení zákonných požadavků (tj. lhůty pro zveřejnění
podkladů a pozvánky na jednání).
Usnesení č.: R/2021/122
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 14.4.20210 do 28.4.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Navýšení nájmu - p. Moravec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání návrh na navýšení nájemného za zemědělský pozemek p.č.
1087/45 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře 7614 m2. Tento pozemek má pronajatý pan Ladislav Moravec. Sjednaná
výše nájemného za pozemky již dnes neodpovídá běžné tržní výši nájemného, která se pohybuje v rozmezí od 2.500,Kč do 4.000,- Kč. Předložil návrh na zvýšení nájemného na 2.500,- Kč za jeden hektar pronajatých pozemků ročně. Pan
Moravec s navýšením nájemného souhlasí.

Usnesení č.: R/2021/123
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložený dodatek č.1 na navýšení ceny nájemného za pozemek uzavřený s panem Ladislavem Moravcem

II. u k l á d á
zajistit podepsání dodatku č.1 s panem Ladislavem Moravcem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
4.

Navýšení nájmu - p. Šafránek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil k projednání navýšení nájemného za zemědělské pozemky p.č. 1045/1, 1045/116 a ideální
třetinu p.č. 1045/125 v k.ú. Heřmanův Městec o celkové výměře 15 006 m2. Tyto pozemky má pronajaté pan Jaroslav
Šafránek. Sjednaná výše nájemného za pozemky již dnes neodpovídá běžné tržní výši nájemného, která se pohybuje
od 2.500, - do 4.000,- Kč. Navrhl navýšení nájemného na 2.500,- Kč za jeden hektar pronajatých pozemků ročně. Text
smlouvy konzultován s p. místostarostou JUDr. Plavcem. Pan Šafránek s navýšením nájemného souhlasí.
Usnesení č.: R/2021/124
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložený dodatek č.5 na navýšení ceny nájemného za zemědělské pozemky uzavřený s panem Jaroslavem
Šafránkem, bytem *************************
II. u k l á d á
zajistit podepsání dodatku č.5 na navýšení ceny nájemného za zemědělské pozemky s panem Jaroslavem
Šafránkem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Navýšení nájmu - p. Cach
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil k projednání navýšení nájemného za zemědělské pozemky dle přiložené nájemní smlouvy,
které má pronajaté pan Josef Cach. Sjednaná výše nájemného za pozemky již dnes neodpovídá běžné tržní výši
nájemného, která se pohybuje od 2.500, - do 4.000,- Kč. Návrh je navýšení nájemného na 2.500,- Kč za jeden hektar
pronajatých pozemků ročně. Pan Cach s navýšením nájemného souhlasí.

Usnesení č.: R/2021/125
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložený dodatek č.1 na navýšení ceny nájemného za zemědělské pozemky uzavřený s panem Josefem Cachem,
bytem ************************

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Změna smlouvy o nájmu-Bílý Beránek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že SPOKUL HM, p.o. chce zahájit přípravné práce pro vytvoření zázemí pro kino z části
hotelových pokojů hotelu Bílý Beránek. Požádal proto nájemce o umožnění přístupu, ten to však podmiňuje snížením
nájemného na polovinu. Vzhledem k tomu, že přístup do prostor je potřeba a že se jedná o pouhé 3 měsíce do
ukončení nájmu, a také s přihlédnutím ke covidové situaci, navrhl žádosti vyhovět.
Usnesení č.: R/2021/126
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na nebytové prostory hotelu Bílý Beránek s vyjmutím pokojů v 1. patře z
předmětu nájmu a snížení nájemného na 5.000,- Kč měsíčně.
II. u k l á d á
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Vypsání výběrového řízení na provozovatele hotelu Bílý Beránek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že dosavadní provozovatel hotelu Bílý Beránek dostal podle předchozího rozhodnutí
rady města výpověď z nájmu, nájem skončí 31.7.2021. Navrhl vypsání výběrového řízení na nového provozovatele,
který by měl v rámci řízení předložit osvědčení o praxi v oboru hostinská činnost, živnostenské oprávnění,
podnikatelský záměr, představu o investicích do objektu ze strany pronajímatele i nájemce, zda má uchazeč zájem i o
ubytovací kapacitu a představu o investicích do hostinských pokojů a navrhovanou výši nájemného. Hlavním kritériem
pro výběr uchazeče bude podnikatelský záměr a možnost investic.
Usnesení č.: R/2021/127
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na nového provozovatele restaurace v hotelu Bílý Beránek s podmínkami dle přílohy.
II. u k l á d á
vhodným způsobem řízení zveřejnit
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Přechod nájmu - část p.p.č. 856/63 a 598/13
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Jaroslava Žampacha o ukončení nájemní smlouvy (z důvodu prodeje chaty) na část
pozemku parcelní číslo 856/13 a část pozemku parcelní číslo 598/13 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemky
kolem chaty v lokalitě Ježkovka. Zároveň podala žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na tyto části pozemku paní
Hana Buriánková, která chatu koupila.

Usnesení č.: R/2021/128
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Jaroslava Žampacha o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 856/63 a část
pozemku parcelní číslo 598/13 v k.ú. Heřmanův Městec
II. d o p o r u č u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 856/63 a 598/13 o celkové výměře 336 m2 v k.ú.
Heřmanův Městec s paní Hanou Buriánkovou, bytem ************************** za cenu 4,- Kč/m2/rok
III. u k l á d á
zajistit informování pana Žampacha a paní Buriánkové o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.05.2021
IV. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemků parcelní číslo 856/63 a 598/13 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

FK Jiskra Heřmanův Městec - výpůjčka pozemků
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost Fotbalového klubu Jiskra Heřmanův Městec o výpůjčku pozemků parcelní číslo 297/1
(část fotbalového hřiště), 301/3, st. 1359, st. 1358, st. 1733, st. 1732, st. 1731, st. 1730 a st. 1734 v k.ú. Heřmanův
Městec. Na pozemek parcelní číslo 297/2 je již sepsána smlouva o výpůjčce. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od
6.4.2021 do 22.4.2021, rada ho projednala na svém jednání dne 31.3.2021.
Usnesení č.: R/2021/129
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků parcelní číslo 297/1, 301/3, st. 1359, st. 1358, st. 1733, st.
1732, st. 1731, st. 1730 a st. 1734 v k.ú. Heřmanův Městec s Fotbalovým klubem Jiskra Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit podepsání dodatku č.1 na pozemky parcelní číslo 297/1, 301/3, st. 1359, st. 1358, st. 1733, st. 1732, st.
1731, st. 1730 a st. 1734 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Strategický plán města - nová podoba
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o nabídce Sdružení místních samospráv zpracovat základní strategický dokument města, který
by obsahoval ucelené srovnání všech základních dokumentů. Součástí by bylo vytvoření dokumentace, organizace a
moderování relativně volné diskuse s kýmkoliv, kdo by projevil zájem - nejedná se o politické setkání, ale měla by být

vtažena odborná i laická veřejnost. Definoval základní dokumenty města, které byly tvořeny a novelizovány v průběhu
předchozích let. Například plány odpadového hospodářství, lesního hospodářství, zimní údržby, povodňový plán (po
loňské povodni nyní probíhá aktualizace) a plán rozvoje sportu byly tvořeny samostatně, bez vazby jednoho na druhý.
Připomněl i Koncepci rozvoje města, kterou zpracoval městský architekt, územní plán se 2 schválenými změnami, a i
koaliční prohlášení na roky 2018-2022. Výstupem by měl být seznam pozitiv, negativ či příležitostí, návrh struktury pro
vznik dokumentu včetně veřejné prezentace. Pozastavil se nad navrhovanou cenou 73.560 Kč bez DPH a po diskusi se
členy rady navrhl nabídku nepřijmout a navržené usnesení upravit na "neschvaluje". Hlasováno bylo o upraveném
usnesení.
Usnesení č.: R/2021/130
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
nabídku SMS-služby s.r.o. na zpracování Strategického plánu rozvoje města Heřmanův Městec
II. u k l á d á
informovat SMS-služby s.r.o.
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 31.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Česká pošta - umístění nové schránky
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost České pošty o rozšíření počtu dodávacích schránek na pozemcích města Heřmanův
Městec. Jedná se o umístění druhé ukládací schránky na pozemku města parcelní číslo 2184/3 v k.ú. Heřmanův
Městec v ulici Pokorného. Schránka bude umístěna do travnatého pásu souběžně s podezdívkou plotu, tak aby
nezasahovala do profilu komunikace. Rada města dne 17.3.2021 měla žádost na programu jednání a záměr byl
vyvěšen na úřední desce od 31.3.2021 do 16.4.2021.
Usnesení č.: R/2021/131
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rozšíření stávající nájemní smlouvy s Českou poštou s.p. (pro umístění doručovacích schránek) o část pozemku
parcelní číslo 2184/3 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit podepsání dodatku na pronájem části pozemku p.č.2184/3 v k.ú. Heřmanův Městec s Českou poštou s.p.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Smlouva o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v
ČR
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil ke schválení Smlouvu o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se
Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Účelem této smlouvy je zabezpečení prodeje dříví,

které je vlastnictví města, za výhodnějších cenových a platebních podmínek jeho zapojením do systému společného
obchodu se dřívím, který vytváří a jehož funkčnost zabezpečuje SVOL, jehož je město dlouholetým členem.
Usnesení č.: R/2021/132
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a
soukromých lesů v ČR
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Udělení souhlasu s realizací projektu Erasmus+ Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky Základní školy Heřmanův Městec Mgr. Jany Šindelářové o
udělení souhlasu s realizací projektu Erasmus +. V rámci tohoto projektu budou realizovány výjezdy pedagogů do
zahraničí na metodické a jazykové kurzy v letech 2021 - 2023. Grant pokryje náklady ve 100 % výši, ale 20 % nákladů
škola obdrží až po skončení projektu a odevzdání závěrečné zprávy. Těchto 20 % paní ředitelka plánuje financovat v
roce 2022 na základě předložené žádosti radě města z rezervního fondu.
Usnesení č.: R/2021/133
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Jany Šindelářové, MBA o udělení souhlasu s realizací
projektu Erasmus+ školní vzdělávání 2020-1-CZ01-KA120-SCH-094289
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Janě Šindelářové, MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
14. Žádost o změnu volebního řádu školské rady - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Jany Šindelářové o
schválení Volebního řádu školské rady při Základní škole Heřmanův Městec, okres Chrudim. Vzhledem k tomu, že
dnešní situace neumožňuje volby do školské rady provést prezenčně, navrhuje volební řád doplnit o možnost volby za
pomocí elektronického hlasování.
Usnesení č.: R/2021/134
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
nové znění Volebního řádu školské rady při Základní škole Heřmanův Městec, okres Chrudim (do volebního řádu
této školské rady byla doplněna možnost elektronického hlasování)
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, Mgr. Janě Šindelářové, MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Snížení kapacity Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec tlumočil sdělení ředitele Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63,
pana Ing. Petra Mazury o snížení kapacity domova pro seniory. Snížení kapacity vyvolala připravovaná novela zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách a změna personálních standardů, konkrétně zvýšení minimální plochy pokojů, ve
kterých jsou ubytování klienti na invalidním vozíku. Kapacita domova pro seniory poklesne ze stávajících 164 na 159
míst. Pan ředitel předložil návrh řešení situace, kdy se v několika případech dvoulůžkové pokoje musí změnit na
jednolůžkové a nevyhovující jednolůžkové budou zrušeny.
Usnesení č.: R/2021/135
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navržený postup a snížení kapacity Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, ze stávajících 164 na
159 míst
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, pana Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Přijetí věcných darů - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost o přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec. Jedná se o toaletní křeslo v hodnotě 1 500 Kč od pana Karla Trska a o čtyřkolové chodítko v
hodnotě 4 000 Kč od paní Jaroslavy Slavíkové.
Usnesení č.: R/2021/136
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
- toaletní křeslo v hodnotě 1 500 Kč od pana Trska Karla, bytem Rabštejnská Lhota
- čtyřkolové chodítko v hodnotě 4 000 Kč od paní Slavíkové Jaroslavy, bytem Slatiňany

II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
17. Návrhy na vyřazení majetku
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila radě města návrhy na vyřazení majetku, které byly navrženy inventarizačními komisemi při
inventarizaci majetku v roce 2020.
Usnesení č.: R/2021/137
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrhy na vyřazení majetku dle přílohy
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
18. Sociální fond
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila přehled o plnění a čerpání sociálního fondu za rok 2020 a návrh rozpočtu sociálního fondu
na rok 2021. Zásady pro tvorbu a čerpání fondu se nemění.
Usnesení č.: R/2021/138
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání sociálního fondu za rok 2020
II. s c h v a l u j e
rozpočet sociálního fondu pro rok 2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
19. Pivní festival
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost p. Moniky Jandové o užívání veřejného prostranství a WC v Bažantnici pro účely
pořádání 8. ročníku akce "Pivní festival" dne 5.6.2021 v čase od 11:00 do 24:00 hod. Rozsah využití a podmínky
zapůjčení prostoru a WC jsou shodné jako v minulých letech. Odpoledne bude program pro děti, od 18.00 hod.
vystoupí 4 kapely. Žadatelka zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za
spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou. Pořadatelka si je
vědoma, že může dojít ke zrušení akce v případě vládních nařízení omezujících akce tohoto charakteru.
Usnesení č.: R/2021/139
Rada města Heřmanův Městec

I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 8. ročníku Pivního festivalu dne 5.6.2021 v době od
11:00 - 24:00 hod., včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatelka zabezpečí
úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za
užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.
II. u d ě l u j e
v souladu s OZV č.5/2016, čl.2/2, výjimku z doby stanovené touto vyhláškou s tím že platí OZV č. 1/2018 o nočním
klidu.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 6.6.2020
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 25.05.2021
IV. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
20. Bažantnice Fest 2021
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost paní Moniky Jandové o povolení konání 7. ročníku rockového festivalu "Bažantnice
Fest" dne 7.8.2021 od 16.00 hod. Součástí žádosti je žádost o pronájem prostoru v okolí WC v Bažantnici, bezplatný
pronájem pozemku a bezplatné zapůjčení budovy WC s tím, že spotřeba vody a energie bude uhrazena. Stejně jako v
minulých letech žádost obsahuje prodloužení akce až do 24.00 hod s tím, že budou zajištěni pořadatelé v počtu 8 lidí.
Akce proběhla i v minulých letech a byla bez problémů. Pořadatelka si je vědoma, že může dojít ke zrušení akce v
případě vládních nařízení omezujících akce tohoto charakteru.
Usnesení č.: R/2021/140
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 7. ročníku rockového festivalu „Bažantnice Fest 2021"
dne 7.8.2021 v Bažantnici v Heřmanově Městci, včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s
tím, že žadatelka zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou
vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.
II. u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky č.5/2016 a povoluje akci do 24.00 hod. dne 7.8.2021 s tím, že platí OZV č.
1/2018 o nočním klidu.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 7.8.2021
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 23.07.2021
IV. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 25.08.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. H-CUP, Turnaj v malé kopané
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost p. Petra Jandy o užívání veřejného prostranství (hřiště a jeho okolí) a WC v Bažantnici
pro účely pořádání "15.ročníku H-CUPu - Turnaje v malé kopané" dne 17.7.2021 v čase od 9:00 do 24:00 hod. Rozsah
využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC jsou shodné jako v minulých letech. (Žadatel zabezpečí úklid pronajatých
prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu a úhrada za užívání veřejného
prostranství v souladu s vyhláškou). K dispozici bude 8 pořadatelů, předpokládaná účast do 200 návštěvníků.
Pořadatel si je vědom, že může dojít ke zrušení akce v případě vládních nařízení omezujících akce tohoto charakteru.
Usnesení č.: R/2021/141
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání 15. ročníku H-CUPu - turnaje v malé kopané dne
17.7.2021 v době od 9:00 - 24:00 hod. včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že
žadatelé zabezpečí úklid pronajatých prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu,
elektřinu a úhrada za užívání veřejného prostranství v souladu s vyhláškou.
II. u d ě l u j e
výjimku z doby stanovené OZV č.5/2016 čl.2/2, a stanovuje ukončení akce na H-CUP dne 17.7.2021 ve 24.00 hod, s
tím že platí OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
III. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici na den 17.7.2021
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 09.07.2021
IV. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.08.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
22. Ceník veřejných WC
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila v souvislosti s úpravou provozní doby veřejných WC zvýšení poplatku za použití na 10,- Kč.
Usnesení č.: R/2021/142
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
zvýšení poplatku za použití veřejných WC na 10,- Kč
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

23. Závěr
Pan starosta informoval o chystaných dotačních titulech, které by možná mohly být využity na rekonstrukci Medova.
Vrátil se k žádosti o dotaci na hřiště u základní školy, která byla podána, ale termín uzávěrky pro přijímání žádostí byl
posunut. S odkazem na jednání ZM informoval o písemném požadavku na ŘSD na okružní křižovatku na výjezdu
směrem na Čáslav.
Pan místostarosta Ryčl informoval o přetíženém sběrném dvoře, navrhl prodloužit otevírací dobu prozatím v měsíci

květnu, a to v úterý a ve čtvrtek do 18.00 hod. Dále informoval o vývoji akce domovní čistírny odpadních vod v
Radlíně.
Pan starosta poděkoval za účast a jednání v 17.30 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

