Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 17. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 23.11.2020 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Zdenka Sedláčková

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Ukončení nájemního vztahu - městský byt č. 1, Průhon čp. 447

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

4. Uzavření smlouvy s provozovatelem veřejného osvětlení

Josef Kozel (ST)

5. Přístavba hasičské zbrojnice - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

6. Rekonstrukce ulice Jiráskova - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

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

Josef Kozel (ST)

8. Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu ZŠ Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

9. Dodatky č. 2 a 3 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan
Forest, a.s.

Josef Kozel (ST)

10. Souhlas k žádosti o dotaci z Fondu kinematografie

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. Domov pro seniory - Příjem dotace na zvýš. provoz. výdajů a sanaci výpadků příjmů v
souvislosti s epidemií COVID 19

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Schválení likvidace nepotřebného majetku Domova pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Žádost SPOKUL HM, p.o. o čerpání Investičního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Žádost o zvýšení neinvestičního příspěvku SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Veřejnoprávní smlouva s obcí Prachovice - MP

Josef Kozel (ST)

19. Volba přísedích Okresního soudu v Chrudimi

Ing. Ivana Jankovská (KT)

20. Navýšení počtu zaměstnanců - pečovatelská služba

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Žádost o mimořádnou dotaci - rekonstrukce osvětlení hokejbalový stadion

Josef Kozel (ST)

22. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 4/2020

Josef Kozel (ST)

23. Návrh rozpočtu města a VH na rok 2021

Josef Kozel (ST)

24. Program jednání zastupitelstva města

Ing. Ivana Jankovská (KT)

25. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval o zápisu z jednání dne 12.11.2020, který byl zveřejněn na
úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Předložil ke schválení programu jednání.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila přehled plnění usnesení rady města s termínem splnění od 12.11.2020 do 23.11.2020.
Všechna usnesení byla splněna v termínu.

Usnesení č.: R/2020/313
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění 12.11.2020 až 23.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
3.

Ukončení nájemního vztahu - městský byt č. 1, Průhon čp. 447
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že paní Nela Nagyová předložila na podatelnu úřadu žádost o ukončení nájemního
vztahu s Městem Heřmanův Městec na městský byt č.1 na adrese Průhon čp. 447, Heřmanův Městec, a to dohodou ke
dni 30.11.2020. Navrhl žádosti vyhovět, i když nebude dodržena výpovědní lhůta, neboť město eviduje další zájemce.
Usnesení č.: R/2020/314
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemního vztahu na městský byt č. 1 (1+přísl.) na adrese Průhon čp. 447, Heřmanův Městec s Nelou
Nagyovou, a to dohodou ke dni 30.11.2020
II. u k l á d á
zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Uzavření smlouvy s provozovatelem veřejného osvětlení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh na opětovné uzavření smlouvy o dílo Údržbu a opravy veřejného osvětlení v Heřmanově
Městci a jeho místních částech s firmou Vladimír Polák, U Hřiště 967, Heřmanův Městec na rok 2021. Konstatoval, že
již v roce 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele výše zmíněných služeb, vybrán byl dlouholetý správce
veřejného osvětlení p. Vladimír Polák, který tenkrát předložil výrazně nižší cenovou nabídku oproti ostatním
uchazečům. Pro rok 2021 pan Polák cenu nemění a odbor Správy majetku doporučuje uzavřít novou smlouvu o dílo.
Jeho přístup k údržbě veřejného osvětlení je plně profesionální a dlouhodobě bezproblémový.
Usnesení č.: R/2020/315
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
smlouvu o dílo s firmou Vladimír Polák, U hřiště 967, Heřmanův Městec na údržbu a opravu veřejného osvětlení v
Heřmanově Městci a jeho místních částech na rok 2021
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy o dílo s panem Vladimírem Polákem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Přístavba hasičské zbrojnice - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Přístavba
hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec". Předmětem dodatku je změna rozsahu prací v průběhu realizace stavby
dle soupisu víceprací a méněprací a s tím související změna ceny zakázky. Součástí víceprací je rovněž rozšíření
asfaltové plochy oproti projektové dokumentaci, a to na základě požadavku SDH z důvodu zvětšení manipulačního
prostoru před hasičskou zbrojnicí pro usnadnění výjezdu vozidel z přístavby.

Usnesení č.: R/2020/316
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VIKTORSTAV s.r.o. na realizaci zakázky "Přístavba hasičské
zbrojnice JPO II Heřmanův Městec"
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VIKTORSTAV s.r.o. na realizaci zakázky "Přístavba
hasičské zbrojnice JPO II Heřmanův Městec"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 18.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Rekonstrukce ulice Jiráskova - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce ulice
Jiráskova, Heřmanův Městec". Týkal se změny harmonogramu prací a termínu dokončení na základě žádosti
dodavatele z důvodu pozdního nabytí právní moci povolení ke zvláštnímu užívání komunikací a dopravnímu značení,
deštivého počasí a nařízené karantény pracovníků dodavatele. Informoval, že předání staveniště proběhlo 17.8.2020,
termín dokončení podle smlouvy o dílo činil 120 dnů od předání staveniště, tj. do 15.12.2020. Podle návrhu dodatku
č.1 se termín dokončení mění na 174 dnů, tj. do 7.2.2020. Asfaltová silnice by měla být dokončena v původním
termínu a chodníky by měly být zaštěrkovány, aby byl umožněn pohyb chodců. Položení dlažby má být dokončeno v
lednu roku 2021. Pan místostarosta se dotázal na zápisy ve stavebním deníku, byl povolán p. Novák, aby odpověděl.
Pan Ryčl navrhl navrhovaný termín zkrátit do 15.1.2021 a o tomto doplnění usnesení bylo hlasováno.

Usnesení č.: R/2020/317
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností MIROS Pardubice a.s. na realizaci zakázky "Rekonstrukce
ulice Jiráskova, Heřmanův Městec" s termínem prodloužení stavby do 15.1.2021
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností MIROS Pardubice a.s. na realizaci zakázky
"Rekonstrukce ulice Jiráskova, Heřmanův Městec"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 18.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Rekonstrukce domu č.p. 4 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta tento bod stáhl z projednávání – položky z předmětného dodatku budou zástupcem odboru Správy
majetku osobně osvětleny na příštím jednání rady města.

8.

Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu ZŠ Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil nabídku na dotační management pro zajištění financování hřiště v areálu základní školy. Byla
zadána objednávka na zpracování a podání žádosti u MMR v mimořádně vyhlášeném titulu pro obce se 3-10 tisíci
obyvatel. Pro samotné podání žádosti je nezbytné usnesení RM, které vysloví souhlas s jejím podáním. Za zpracování a
podání žádosti je cena 25.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/318
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce sportovního hřiště v areálu ZŠ Heřmanův Městec" na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Dodatky č. 2 a 3 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Dodatky č.2 a 3 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan
Forest, a.s., které stanoví odebrané množství dříví a v některých položkách i změnu ceny.
Usnesení č.: R/2020/319
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 13.12.2020
III. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 20100177 na prodej dříví se společností Wotan Forest, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 13.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Souhlas k žádosti o dotaci z Fondu kinematografie
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. o udělení souhlasu k podání žádosti o poskytnutí dotace
z Fondu kinematografie. Podání žádosti a poskytnutí dotace je v zájmu SPOKUL HM p.o. i města, a proto doporučil
žádost schválit, maximální částka, kterou může město dostat je 90.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2020/320
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podání žádosti SPOKULem HM, p.o. o poskytnutí dotace z Fondu kinematografie
II. u k l á d á
ukládá informovat ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o.
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 27.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Domov pro seniory - Příjem dotace na zvýšení provoz. výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií
COVID-19
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval o rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace na financování zvýšených provozních výdajů a
sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID 19. Dotace je domovu pro seniory poskytnuta ve výši 324 899 Kč.
Usnesení č.: R/2020/321
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
poskytnutí dotace Domovu pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec od MPSV na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových
opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19.

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

12. Schválení likvidace nepotřebného majetku Domova pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh ředitele Domova pro seniory Heřmanův Městec na schválení vyřazení a likvidaci
nepotřebného majetku dle návrhu likvidační komise. Zápis z jejího jednání byl členům rady města k dispozici.
Usnesení č.: R/2020/322
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku Domova pro seniory Heřmanův Městec dle návrhu v zápisu z jednání
likvidační komise ze dne 11.11.2020
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
13. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh Domova pro seniory Heřmanův Městec na schválení přijetí věcného daru mobilního telefonu CPA Halo 11 v hodnotě 500 Kč.
Usnesení č.: R/2020/323
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru - mobilního telefonu CPA Halo 11 Domovem pro seniory Heřmanův Městec od pana Petra
Krejčího
II. u k l á d á
dát na vědomí Domovu pro seniory Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
14. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh Domova pro seniory Heřmanův Městec na schválení přijetí věcného daru televizoru
zn. GOGEN v hodnotě 300 Kč.
Usnesení č.: R/2020/324
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru - televizoru zn. GOGEN Domovem pro seniory Heřmanův Městec od pana Vladimíra Petráně
II. u k l á d á
dát na vědomí Domovu pro seniory Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
15. Žádost SPOKUL HM, p.o. o čerpání Investičního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele organizace SPOKUL HM, p.o. o čerpání Fondu investic na pořízení
infrasauny. Diskuse proběhla nad smyslem investice v této rozpočtově nestabilní době. Pan Ryčl navrhl žádost
neschválit, hlasováno o tomto pozměňovacím návrhu: PRO: pp. Dostál, Bareš, Ryčl, Ing. Urichová, PROTI: pp. Kozel,
JUDr. Plavec
Usnesení č.: R/2020/325
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
čerpání Fondu investic SPOKUL HM, p.o. ve výši 54.990 Kč na pořízení infrasauny do prostoru sauny ve sportovní
hale
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKULu HM, p.o.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 2, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Žádost o zvýšení neinvestičního příspěvku SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. o zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020. Odvolal
se na předkládané výkazy, ze kterých je zřejmé, že došlo z důvodů epidemie k výraznému snížení příjmů za vstupné,
nájmy, prodej zboží apod. Na straně výdajů došlo k jejich snížení také, ale ne tak výraznému, aby tyto úspory dokázaly
nahradit propad příjmů. Diskuse proběhla nad částkou 628.000 Kč, která se jeví jako vysoká, případně rada města
umožní čerpání rezervního a investičního fondu ve prospěch provozu. Paní Ing. Ulrichová vznesla návrh na upravení
částky na 400.000 Kč. Hlasováno o tomto návrhu: PRO: pp. Bareš, Dostál, Ryčl, Ing. Ulrichová. PROTI: p. Kozel, JUDr.
Plavec
Usnesení č.: R/2020/326
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města přijmout rozpočtovou změnu, kterou by byl navýšen neinvestiční příspěvek pro SPOKUL HM
na rok 2020 o částku 400.000 Kč
II. u k l á d á
připravit návrh rozpočtového opatření na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2020
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 04.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 2, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
17. Odměny ředitelům příspěvkových organizací města
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem za druhé
pololetí roku 2020. Od všech ředitelů byla k dispozici stručná informace o činnosti jimi řízených škol ve druhém
pololetí. Předložené návrhy byly v některých případech upraveny.
Usnesení č.: R/2020/327
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací za druhé pololetí roku 2020 dle připojeného
rozpisu
II. u k l á d á
sdělit ředitelům příspěvkových organizací rozhodnutí o přiznání mimořádné odměny
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 25.11.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
18. Veřejnoprávní smlouva s obcí Prachovice - MP
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o jednáních o možné spolupráci městské policie s obcí Prachovice. Ta dokončuje na svém
území kamerový systém, který je možné svěřit ke správě dle zákona pouze obecní či státní policii. Obsahem
spolupráce není pravidelná hlídková činnost, ani výjezdy, výjimkou by byla pouze možnost měření rychlosti, pokud by
bylo na tento úkon sjednáno povolení. Informoval o tom, že by to tak nemělo městskou policii zásadně zatížit a

spolupráce by se aktivovala v případě, kdy by bylo třeba záznamy kamer posoudit. Projednáno bylo i s velitelem MP,
technické provedení bylo odsouhlaseno správcem IT. Příjem z uzavřené smlouvy by mohl být základem pro uvažované
rozšíření počtu strážníků o jednoho. Úhrada počítá s částkou shodnou jako s obcí Rozhovice, tj. 200 Kč/občan/rok a
vzhledem k tomu, že není požadována hlídková činnost, navrhl 50 % slevu, a tedy základní částku 100 Kč/občan/rok.
Příjem bez udělených pokut by tak byl pro město v této variantě spolupráce činil cca 148.000 Kč/rok.

Usnesení č.: R/2020/328
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města uzavřít s obcí Prachovice veřejnoprávní smlouvu na zajištění služeb Městské policie
Heřmanův Městec na jejich území
II. u k l á d á
předložit zastupitelstvu města veřejnoprávní smlouvu k zajištění služeb Městské policie Heřmanův Městec na
území obce Prachovice k projednání
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
19. Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost předsedy Okresního soudu v Chrudimi o spolupráci při volbě občanů našeho města
do funkce přísedící okresního soudu. V této funkci se osvědčili již v minulém období p. Mgr. Alena Novotná a p. Eliška
Volmutová. Dle platné legislativy volba přísluší zastupitelstvu města a je nutný souhlas obou kandidátek a vyjádření
předsedy soudu, to vše bylo součástí podkladových materiálů l jednání rady města. Volba bude po souhlasu rady
města postoupena na jednání zastupitelstva města.
Usnesení č.: R/2020/329
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města zvolit p. Mgr. Alenu Novotnou přísedící Okresního soudu v Chrudimi na volební období 20212025
II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města zvolit Elišku Volmutovou přísedící Okresního soudu v Chrudimi na volební období 2021-2025
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
20. Navýšení počtu zaměstnanců - pečovatelská služba
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh na posílení pečovatelské služby o jednu pečovatelku. Předložila podrobný rozbor jak
od roku 2015 v jednotlivých letech stoupal počet obsluhovaných klientů, výše dotací z krajského úřadu a počet hodin
přímé a nepřímé péče připadající na jednu pečovatelku.
Usnesení č.: R/2020/330
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
navýšení počtu zaměstnanců o jednoho pracovníka/pracovnici pečovatelské služby od 01.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
21. Žádost o mimořádnou dotaci - rekonstrukce osvětlení hokejbalový stadion
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost hokejbalového klubu SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. o mimořádnou dotaci na
rekonstrukci osvětlení hokejbalového stadionu na Ježkovce, kterému k 31.12.2020 vyprší výjimka pro soutěžní utkání.
Odvolal se na známý fakt, že je více než 22 let předsedou hokejbalového klubu a podrobně vysvětlil žádost a důvody
členům rady města. Oficiálně s odvolání na § 83 zákona č. 128/2000 S., o obcích v platném znění informoval členy
rady, že v tomto případě se může jednat o střet zájmů. Členové rady tuto informaci vzali na vědomí.
Usnesení č.: R/2020/331
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města udělit mimořádnou dotaci hokejbalovému klubu SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. ve výši
250.000 Kč, coby částečný příspěvek k rekonstrukci osvětlení hokejbalového stadionu na Ježkovce
II. u k l á d á
předložit přidělení mimořádné dotace hokejbalovému klubu SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. k projednání v
zastupitelstvu
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 14.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
22. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 4/2020
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil rozpočtové opatření, které obsahovalo schválené dotace, včetně nečerpaných na straně příjmů.
Na straně výdajů bylo zaneseno snížení výdajů dle předpokládaného proplácení faktur do konce roku 2020, požadavky
SDH HM v souvislosti s povodněmi za došlé pojistné náhrady a některé další požadavky. Zohlednil i jinou výši
příspěvku na činnost SPOKUL HM, p.o., kterou rada v bodě 16) schválila.

Usnesení č.: R/2020/332
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.4/2020 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení

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

23. Návrh rozpočtu města a VH na rok 2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh rozpočtu města a rozpočtu vedlejšího hospodářství na rok 2021, návrh rozpočtu města
byl členy rady města vypracován před pracovní poradou zastupitelů dne 23.11.2020. Pracovní porady rady města k
navrhovanému rozpočtu proběhly dne 16.11. a 19.11.2020. Informoval, že pracovní porada zastupitelstva města bude
navazovat na toto jednání RM a následně bude návrh zaslán k projednání finančnímu výboru. Případné změny oproti
tomuto návrhu vzešlé z jednání zastupitelů a FV budou připraveny k projednání již přímo na zastupitelstvu města,
popř. na mimořádném jednání rady města.

Usnesení č.: R/2020/333
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2021 a doporučuje jejich schválení zastupitelstvu města
II. u k l á d á
předložit návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2021 na jednání zastupitelstva města dne
14.12.2020
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 04.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

24. Program jednání zastupitelstva města
Předkládá: Josef Kozel – starosta města
Pan starosta předložil dle schváleného plánu činnosti rady a zastupitelstva města program jednání zastupitelstva
města dne 14.12.2020. Informoval, že pan Otakar Volejník podal z rodinných důvodů rezignaci na mandát zastupitele,
podle platné legislativy na jeho místo nastupuje náhradník, který vzešel z řádných voleb v roce 2018. Podle získaných
počtu hlasů je to p. Lenka Brychtová, která však podala rezignaci na pozici náhradníka, další je p. Ing. Jaroslav Ulrich,
který rovněž podal rezignaci na pozici náhradníka, dalším je p. Pavel Čejka, který také rezignoval, a tak na uvolněný
mandát zastupitele nastoupí další v pořadí tj. p. Ondřej Volejník. Navrhovaný program jednání zastupitelstva byl tak
doplněn o slib nového zastupitele a následně hlasováno o upraveném usnesení.

Usnesení č.: R/2020/334
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
program jednání zastupitelstva města Heřmanův Města dne 14.12.2020:
1) Zahájení, složení slibu nového zastupitele, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, 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, nákup)
10) Organizační změna řízení města, volba dalšího místostarosty
11) Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi
12) Veřejnoprávní smlouva s obcí Prachovice
13) Úprava Zřizovací listiny SPOKUL HM, p.o.
14) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2020
15) Mimořádné dotace z rozpočtu města
16) FRB
17) Hospodaření města 2020 – stav k 30.09.2020
18) Rozpočtové opatření ZM/2020/04
19) Návrh rozpočtu města a VH na rok 2021
20) Diskuse
21) Závěr
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

25. Závěr
Po projednání předložených materiálů pan starosta informoval o dopisu členů teamu TV Leknín, informoval o
komunikaci se společností ČEZ na téma kotelny, vyjádřil poděkování p. Michálkovi, jehož společnost po dlouhou dobu
obstarávala městské kotelny. Informoval, že poslal email místním společenstvím vlastníků bytových jednotek a
bytovým družstvům napojeným na městské kotelny a svolal jednání rady města s nimi a společností ČEZ na 7.12. 2020
od 17.00 hod.
Pan místostarosta informoval o zápisu vlastnictví hotelu Bílý Beránek na list vlastnictví a o přípravě výstavby
obchodního domu v lokalitě Na Pankráci.
Pan starosta jednání ukončil v 16.50 hod.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

