PODKLADY
k 1. zasedání

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
konané dne

19. 3. 2018

veřejná podoba
Podklady k jednání byly vytvořeny pomocí programu TED®

PROGRAM
1. zasedání Zastupitelstvo města Heřmanův Městec, které se koná dne 19. 3. 2018
v 17:00 hod., jednací sál budovy, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
K odsouhlasení – Zápis z 4. jednání Zastupitelstvo města Heřmanův Městec ze dne 18. 12. 2017
BOD

TISK

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1.

Z-0210

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

Volejník

2.

Z-0211

Kontrola usnesení

Volejník

3.

Z-0220

Zpráva o činnosti Rady města

Volejník

4.

Z-0212

Zpráva o činnosti Finančního výboru

Kotora

5.

Z-0213

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Sedláčková

6.

Z-0214

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

Novotná

7.

Z-0215

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

Aišmanová

8.

Z-0216

Zpráva o činnosti Městské policie

Charvát

9.

Z-0209

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6

Volejník

9.1

Z-0208

Odprodej části pozemků p.č. 593/2, 847/2 a 598/1

Volejník

9.2

Z-0205

Odprodej pozemku p.č. 856/48

Volejník

9.3

Z-0202

Odprodej části pozemků p.č. 1179/9 a 1173/126

Volejník

9.4

Z-0201

Odprodej části pozemku p.č. 1739/3

Volejník

10.

Z-0203

Odprodej pozemků p.č. 1876/3 a st. 1183

Volejník

11.

Z-0217

Darování pozemku

Volejník

12.

Z-0206

Směna pozemku p.č. 183/3

Volejník

13.

Z-0204

Cenová mapa - prodej pozemků 2018

Volejník

14.

Z-0218

Dotační programy města 2018

Volejník

15.

Z-0219

Obecně závazná vyhláška - noční klid

Volejník

16.

Z-0221

Rozpočtové opatření ZM/2018/01

Volejník

17.

Z-0222

Diskuze

18.

Z-0223

Závěr

TED® – Tvorba a Evidence Dokumentů

PROGRAM jednání Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Číslo materiálu: Z-0210

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Krátká důvodová zpráva:
Na úvod jednání Zastupitelstva města bude dle jednacího řádu Zastupitelstva města určena zapisovatelka
a schváleni ověřovatelé zápisu.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
že zapisovatelem jednání byla určena: Ing. Ivana Jankovská

II.

schvaluje
ověřovatele zápisu: PharmDr. Terezu Machovou a Mgr. Stanislava Mráze

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Kontrola usnesení

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení za období od 18.12.2017 do 19.3.2018

II.

revokuje
1.

usnesení č. Z/2017/077 a prodlužuje termín pro jeho splnění na 30.4.2018

2.

usnesení č. Z/2017/078 a prodlužuje termín pro jeho splnění na 30.4.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Kontrola usnesení
Číslo materiálu: Z-0211

Obsah materiálu:
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města Heřmanův Městec kontrolu přijatých usnesení, která měla termín
splnění v období od 19.12.2017 do 19.3.2018. Všechny úkoly byly ve schválených termínech splněny se
dvěma vyjímkami. A to usnesení ze dne 18.12.2017 č. Z/2017/077- zajistit podepsání smlouvy s panem
Jeřábkem na směnu pozemků a usnesení ze dne 18.12.2018 č. Z/2017/78 - zajistit podepsání smlouvy s
Českým kynologickým svazem - ZKO Heřmanův Městec. V obou případech byla podána žádost o zápis
do katastru nemovitostí, dosud však nebyl Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj proveden. Vedoucí
odboru Správy majetku navrhuje termín prodloužit do 30.4.2018.
Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Seznam úkolů
ze dne 8.3.2018

Č.usn.

Termín

Z/2017/0
66

31.1.2018

Uloženo provést

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

Úkol

Projednáno

1) Název usnesení
2) Text úkolu
3) Zpráva k plnění

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej pozemku p.č. 551/3
2) zajistit podepsání kupní smlouvy na pozemek parcelní číslo
551/3
3) kupní smlouva podepsána dne 8.1.2018

Z/2017/0
67

31.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej pozemku p.č. 114/10, 114/14, 115/3 a 2069/4
2) zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků s paní
Zdeňkou Budkovou
3) kupní smlouva podepsána dne 8.1.2018

Z/2017/0
68

31.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej pozemku p.č. 582/15 a st. 2362
2) zajistit podepsání kupní smlouvy s panem Jaroslavem Štefkem
3) kupní smlouva podepsána dne 8.1.2018

Z/2017/0
69

12.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej části pozemku par. č. 604/2
2) zajistit informování manželů Stybalových
3) informace odešla dne 19.12.2017

Z/2017/0
70

31.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej části pozemku p.č. 2185/3
2) zajistit informování pana Jeřábka o výsledku zastupitelstva
3) informování proběhlo dne 19.12.2017

Z/2017/0
71

12.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej pozemků p.č. 856/12 a st. 2374
2) zajistit informování paní Ivety Grofové o výsledku
zastupitelstva
3) informování proběhlo dne 19.12.2017

Z/2017/0
72

12.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej části pozemků p.č. 1179/3 a 1173/126
2) zajistit informování manželů Peškových
3) informování proběhlo dne 19.12.2017

Z/2017/0
73

28.2.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odprodej části pozemku p.č. 144/1
2) zajistit informování žadatele p. Kubelky
3) informování proběhlo dne 20.12.2017

Z/2017/0
74

31.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odkup nemovité věci
2) zajistit podepsání kupní smlouvy na nemovitou věc na
pozemku st. 828
3) smlouva podepsána dne 20.12.2017

Z/2017/0
75

31.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odkup části pozemku p.č. 1045/88 a pozemku p.č. 1045/89
2) zajistit podepsání kupní smlouvy s manžely Polákovými
3) kupní smlouva podepsána dne 2.3.2018

Z/2017/0
76

31.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Odkup pozemků - ul. Travní
2) zajistit podepsání smlouvy na odkoupení pozemků od
společnosti OJGAR s.r.o.
3) smlouva podepsána dne 8.1.2018

Z/2017/0
77

12.1.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Směna a odprodej části pozemku p.č. 562/7
2) zajistit podepsání smlouvy s panem Jeřábkem na směnu
pozemků
3) přes několikeré urgence není vyřízeno na Katastrálním úřadě
Chrudim (z toho důvodu neznáme čísla pozemků). Žádám o
prodloužení termínu splnění úkolu do 30.4.2018

Z/2017/0
78

28.2.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Směna pozemků s Českým kynologickým svazem - ZKO
Heřmanův Městec.
2) zajistit podepsání smlouvy s Českým kynologickým svazem Strana 1 z 2

Seznam úkolů
ze dne 8.3.2018

Č.usn.

Termín

Uloženo provést

Úkol

Projednáno

1) Název usnesení
2) Text úkolu
3) Zpráva k plnění
ZKO Heřmanův Městec
3) přes několikeré urgence není vyřízeno na Katastrálním úřadě
Chrudim (z toho důvodu neznáme čísla pozemků). Žádám o
prodloužení termínu splnění úkolu do 30.4.2018

Z/2017/0
79

31.12.2017

Otakaru Volejníkovi,
místostarostovi

1.1.

18.12.2017

1) Smlouvy o spolupráci - školství
2) zajistit uzavření Smlouv o spolupráci s obcemi
3) smlouvy schváleny zastupitelstvy obcí a podepsány od jejich
starostů
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Seznam úkolů
ze dne 8.3.2018 - nesplněná usnesení

Č.usn.

Termín

Z/2017/0
77

12.1.2018

Uloženo provést

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

Úkol

Projednáno

1) Název usnesení
2) Text úkolu
3) Zpráva k plnění

1.1.

18.12.2017

1) Směna a odprodej části pozemku p.č. 562/7
2) zajistit podepsání smlouvy s panem Jeřábkem na směnu
pozemků
3) přes několikeré urgence není vyřízeno na Katastrálním úřadě
Chrudim (z toho důvodu neznáme čísla pozemků). Žádám o
prodloužení termínu splnění úkolu do 30.4.2018

Z/2017/0
78

28.2.2018

Miloši Jožákovi,
vedoucí Správy
majetku

1.1.

18.12.2017

1) Směna pozemků s Českým kynologickým svazem - ZKO
Heřmanův Městec.
2) zajistit podepsání smlouvy s Českým kynologickým svazem ZKO Heřmanův Městec
3) přes několikeré urgence není vyřízeno na Katastrálním úřadě
Chrudim (z toho důvodu neznáme čísla pozemků). Žádám o
prodloužení termínu splnění úkolu do 30.4.2018
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Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Rady města
Číslo materiálu: Z-0220

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Rada města předkládá zprávu o své činnosti za období od 19.prosince 2017 do 6. března 2018.
Materiál nebyl projednán na zasedání Rady města.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Rady města

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti za období od 19.prosince 2017 do 6.března 2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

PODKLAD K BODU 3) JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
za období 19. 12. 2017 – 8. 3. 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poslední jednání zastupitelstva města, kde byla předkládána zpráva o činnosti Rady města, se
uskutečnilo v pondělí 18. prosince 2017. Zde byla předkládána zpráva o činnosti do 5.12.2017.
Na internetových stránkách města je dokumentována činnost Rady města včetně dokumentů –
zápisů z jednání a usnesení. Ty jsou zveřejňovány v předepsaných termínech na úřední desce
a trvale v archivu internetových stránek města.
(viz.: http://www.hermanuv-mestec.cz/radnice/samosprava-mesta/rada-mesta/)
Zveřejnění je zajišťováno rovněž prostřednictvím městského zpravodaje Leknín.
Rada zasedala 6x a to v těchto termínech: 19. prosince 2017, 23. ledna 2018, 6 a 20. února 2018,
6. března 2018, RM využila 1x možnost elektronického jednání a to 8.března 2018.
Účast jednotlivých radních na jednáních: 3x byl omluven pan Josef Kozel, starosta města (6.2., 20.2.,
6.3.) 1x Jan Řehák (6.2.) 1x Tereza Machová, PharmDr (20.2.) a 1x v elektronickém hlasování
František Dvořák MBA.
Jako host byl pozván na jednání RM dne 6.3.2018 zástupce městské policie, který shrnul činnost
policie od počátku roku 2018.
Plán jednání Rady města na 1. pololetí roku 2018 byl schválen na jednání Rady města usnesením č.
R/2017/464 ze dne 19.12. 2017 a zůstává zachován den jednání úterý a čas zahájení 13.00 hod. RM
bude v 1 pololetí ještě jednat dne 27.3.2018, 10.4.2018, 24.4.2018, 15.5.2018, 29.5.2018, 12.6.2018,
26.6.2018. Harmonogram jednání zastupitelstva města v období do konání komunálních voleb na
podzim roku 2018 byl stanoven na dny: 19.3.2018, 18.6.2018 a 17.9.2018.
Přijatá usnesení, která podléhají schválení Zastupitelstvu města, jsou předložena na jednání 19. 3.
2018.
Kromě standardních projednávaných témat (zprávy z činností výborů) jsou předkládány
Radou města významné body, které vyžadují přijetí usnesení:
•
•
•
•

POZEMKY, NEMOVITOSTI – prodej, směna, odkup
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY – aktualizace dle OD MV ČR – noční klid
Dotace 2018
HODPODAŘENÍ MĚSTA – ROZP.OPATŘENÍ ZM 1/2018.

Otakar Volejník, místostarosta města
Zpracováno: 9. 3. 2018

Předkladatel:

Petr Kotora, MBA

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Číslo materiálu: Z-0212

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Předseda Finančního výboru ZM Heřmanův Městec p. Petr Kotora, MBA předkládá zprávu o činnosti
výboru za období od 18.12.2017 do 13.2.2018.
Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Petr Kotora, MBA

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Finančního výboru

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru za období od 18.12.2017 do 13.2.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

FINANČNÍ VÝBOR

MěstoHeřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec pro řádné
zasedání zastupitelstva města dne 19. 3. 2018
1. Termíny zasedání FV
a. V období od posledního zasedání ZM (18. 12. 2017) do doby odeslání této zprávy
zasedal FV jednou, a to 13. 2. 2018.
b. Zápis z posledního zasedání je umístěn na webových stránkách města.
2. Provedené kontroly dle plánu činnosti
a. V souladu s plánem činnosti FV pro rok 2017 byly dokončeny tyto kontroly:
i. Kontrola dotací pro rok 2016
Doporučení - doložit účely čerpání dotací (vybrané případy) a zařadit
namátkovou kontrolu čerpání dotací města do činnosti vnitřní kontroly
prováděné finančním odborem města dle směrnice č. 10
ii. Kontrola evidence spisové služby
Doporučení – zřízení časového razítka, skenování písemnosti do digitální
podoby a zřídit modul pro skartační řízení
iii. Kontrola směrnic a pravidel
Předpisy jsou vydávány v souladu se stanovenými pravidly – nebyly zjištěny
nedostatky
iv. Kontrola pronájmu majetku města
v. Kontrolovány byly nájemní vztahy v PO SPOKUL. U jedné ze tří
kontrolovaných nájemních smluv shledal FV nedostatky a doporučuje uzavření
nové nájemní smlouvy.
vi. Kontrola PO
Byla kontrolována MŠ Jonášova, při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Druhou kontrolovanou PO byla PO SPOKUL, kde byla provedena společná
kontrola s kontrolním výborem. Výsledkem bylo zjištění o nesprávném účtování
výnosů a nákladů do jednotlivých středisek organizace. Doporučením je tedy:
Neinvestiční příspěvek pro rok 2017 schválený v rozpočtu Města Heřmanův
Městec rozpouštět a účtovat dle středisek příspěvkové organizace SPOKUL
čtvrtletně, což zefektivní průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu v souladu se
směrnicí č.10. – směrnice k vnitřní kontrole – kontrolní řád.
b. FV splnil plán činnosti pro rok 2017 ve smyslu provedení kontrol až na kontrolu
vybírání všech poplatků a kontrolu inventarizace.
3. Návrh usnesení ZM:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru ZM.
Za finanční výbor sestavil a připravil:
Petr Kotora, předseda finančního výboru
Heřmanův Městec, 7. 3. 2018

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Předkladatel:

Ing. Zdenka Sedláčková

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Číslo materiálu: Z-0213

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Předsedkyně Kontrolního výboru ZM Heřmanův Městec p. Ing. Zdenka Sedláčková předkládá zprávu o
činnosti výboru za období od 1.1. do 28.2.2018
Materiál nebyl projednán radou města.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Zdenka Sedláčková

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za období od 1.1. do 28.2.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

KONTROLNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

Zpráva o činnosti kontrolního výboru
zastupitelstva města Heřmanův Městec za leden a únor 2018
Jednání kontrolního výboru v roce 2018 proběhlo dne 27.2.2018
Hlavním bodem jednání bylo rozdělení kontrol v souladu se schváleným plánem činnosti
kontrolního výboru pro rok 2018
1. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Heřmanův Městec
2. Kontrola dokumentů hospodářské i právní povahy příspěvkové organizace SPOKUL
/odstranění nedostatků z minulé kontroly - ve spolupráci s finančním výborem/
3. Kontrola vyřizování stížností, petic, podnětů a připomínek (včetně ze schránky důvěry)
4. Namátková kontrola realizovaných veřejných zakázek
5. Kontrola dodržování právních předpisů – vyhlášky, nařízení apod. městského úřadu dle
výběru

Žádná z výše uvedených kontrol nebyla do termínu podání této zprávy dokončena
Členové kontrolního výboru se v souladu se schváleným plánem činnosti kontrolního
výboru pro rok 2018 účastnili otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na veřejné zakázky, a to:
12.2.2018 - Projektová dokumentace rekonstrukce domu č.p. 4
Protokoly o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky
jsou v originále založeny v odboru investic a údržby majetku města a v kopii v
dokumentaci kontrolního výbor
Návrh na usnesení:
1. zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
zastupitelstva města za měsíce leden, únor 2018

Za kontrolní výbor vyhotovila:

Ing. Zdenka Sedláčková,
předsedkyně kontrolního výboru

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KONTROLNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Heřmanův Městec 7.3.2018
.

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KONTROLNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města č. 1/2018 ze dne 27.2.2018
Přítomni: Pavel Čejka, Veronika Kumperová, Jan Řehák, Zdenka Sedláčková, Václava
Výborná
Omluveni: František Dvořák, Markéta Švadlenková
Program jednání:
Členům kontrolního výboru byly v souladu s schváleným plánem činnosti pro rok 2018
přiděleny kontroly pro první pololetí 2018.
1.Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Heřmanův Městec a kontrola dokumentů
hospodářské i právní povahy příspěvkové organizace SPOKUL /odstranění nedostatků z
minulé kontroly - ve spolupráci s finančním výborem/ - za KV Veronika Kumperová, Zdenka
Sedláčková, Václava Výborná
2. Kontrola vyřizování stížností, petic, podnětů a připomínek (včetně ze schránky důvěry)
Markéta Švadlenková, František Dvořák
3. Namátková kontrola realizovaných veřejných zakázek
Pavel Čejka, Jan Řehák
4. Kontrola dodržování právních předpisů – vyhlášky, nařízení apod. městského úřadu dle
výběru – zatím nepřiděleno
5. Zajištění účasti zástupce kontrolního výboru v komisích pro veřejné zakázky, dle požadavků
Města Heřmanův Městec.- průběžně plněno dle požadavků Města Heřmanův Městec

Termín příštího jednání kontrolního výboru bude stanoven na základě mailové dohody členů
kontrolního výboru.

Zápis provedla: Ing. Zdenka Sedláčková, předseda kontrolního výboru

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Předkladatel:

Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního
výboru pro Konopáč

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Číslo materiálu: Z-0214

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč p. Mgr. Alena Novotná předkládá zprávu o činnosti výboru
ke dni 8.3.2018.
Materiál nebyl projednán radou města.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni 8.3.2018.

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
ke dni 8. 3. 2018

Osadní výbor zasedal od posledního jednání zastupitelstva města Heřmanův Městec dvakrát a to
dne 7. 1. 2018 a 4. 3. 2018.

•

Osadní výbor projednával možnosti čerpání finančního rozpočtu přiděleného na rok 2018 a
to zejména v úzké spolupráci s architektem města Heřmanův Městec a členy Sboru
dobrovolných hasičů v Konopáči. Byl stanoven termín schůzky všech zainteresovaných
stran na den 25. 3. 2018. Schůzka bude spojena s procházkou po Konopáči, za účelem
konkretizovat návrhy čerpání rozpočtu tak, aby byly koncepční a cílené.

•

Osadní výbor se vyjadřoval k přeloženým žádostem na Městský úřad v Heřmanově Městci
zájemců o odkup části pozemků v lokalitě Konopáč.

Zpracovala : Novotná Alena
7. 3. 2018

Předkladatel:

Lucie Aišmanová, předsedkyně osadního
výboru pro Chotěnice a Radlín

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Číslo materiálu: Z-0215

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Předsedkyně Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín p. Lucie Aišmanová předkládá zprávu o činnosti
výboru za období prosinec 2017 až únor 2018.
Materiál nebyl projednán radou města.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Lucie Aišmanová, předsedkyně osadního výboru pro Chotěnice a
Radlín

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín za období prosinec 2017 až únor
2018.

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Zpráva o činnosti OV Chotěnice a Radlín za období
prosinec 2017 – únor 2018

•

30. 11. 2017 a 8. 12. 2018 pogratuloval starosta města J. Kozel s L. Aišmanovou manželům
Tomiškovým a paní Kopecké k jejich životnímu jubileu.

•

OV se podílel na přípravě Obecního domu v Chotěnicích, který slouží jako volební místnost
a kde se ve dnech 12. - 13. 1. 2018 a 26. - 27. 1. 2018 konaly prezidentské volby.

•

30. 1. 2018 provedl p. Svoboda z firmy Liduška výměnu rozbitého termostatu v klubovně
hasičské zbrojnice.

•

15. 2. 2018 se uskutečnila další schůzka členů OV a členů SDH Chotěnice s Ing. Tomášem
Navrátilem, autorem studie půdní nástavby Obecního domu v Chotěnicích. Připomínky ke
studii byly následně předány Odboru investic a majetku MěÚ HM.

•

22. 2. 2018 provedl p. Rulík za asistence p. Aišmanové revizi plynovodu chotěnické hasičské
zbrojnice.

V Chotěnicích dne 5. 3. 2018
zapsala Lucie Aišmanová
předsedkyně OV Chotěnice a Radlín

Předkladatel:

Roman Charvát, velitel Městské policie HM

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Městské policie
Číslo materiálu: Z-0216

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Velitel Městské policie Heřmanův Městec p. Roman Charvát předkládá zprávu o činnosti Městské policie
za období od 1.12. 2017 do 28.2.2018.
Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Roman Charvát, velitel Městské policie HM
Josefem Kozlem, starostou
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Zpráva o činnosti Městské policie

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec za období od 1.12. 2017 do 28.2.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

j

Městská policie Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 464600440, e-mail: mestskapolicie@mesto-hm.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE HM

( období 01.12.2017 – 28.02.2018)

Roman Charvát
velitel MPHM

j

Městská policie Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 464600440, e-mail: mestskapolicie@mesto-hm.cz

1. Úvod
2. Činnost MPHM v uvedeném období
2.1 Přestupky na úseku veřejného pořádku
2.2 Přestupky na úseku dopravy
2.3 Přestupky předané správním orgánům
2.4 Trestné činy předané Policii ČR
2.5 Radar
2.6 Ostatní činnost
3. Pokuty
4. Zpráva o vybavenosti služebny zbraněmi
5. Zajištění kulturních akcí a voleb
6. Závěr

Městská policie Heřmanův Městec

j

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 464600440, e-mail: mestskapolicie@mesto-hm.cz

1. Úvod
Předkládaná zpráva je za období 01.12.2017 – 28.02. 2018 a podává ucelený přehled o
činnosti MPHM, aktuálním vývoji na úsecích přestupků a trestné činnosti a
realizovaných krocích v jejich řešení. Při plnění úkolů spolupracovala MPHM
s orgány města, Policií ČR a dalšími složkami IZS.
Ve zprávě je použito zkratek – PN…..příkazní blok zaplacený na místě
PNN..příkazní blok na místě nezaplacený

2. Činnost MPHM v uvedeném období
MPHM je primárně zaměřena na řešení místních záležitostí veřejného pořádku. Při
výkonu svých pravomocí řeší přestupky a přispívá k objasnění trestné činnosti na
území města Heřmanův Městec a jeho částech. V uvedeném období MPHM
vykonávala běžnou hlídkovou činnost se zaměřením na opakující se problémy
s parkováním, dále na kontroly v okolí škol, autobusového terminálu a nádraží ČD. Od
začátku roku se zvýšil počet kontrol na pohřebišti města, které se již nezamyká.
Zvýšený dohled MPHM realizovala v období silvestrovské noci a ve dnech
prezidentských voleb.

2.1 Přestupky na úseku veřejného pořádku
Z přestupků proti veřejnému pořádku MPHM, stejně jako v minulém období, řešila
porušování nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství a podomní prodej.
Rušení nočního klidu……………………..2x…………2x napomenutí vykázání z místa
Znečištění veřejného prostranství…….…..2x…………2 x 500,-PNN
Podomní prodej…………………………..4x…………4x vykázání z města

2.2 Přestupky na úseku dopravy
MPHM v rámci své činnosti řešila neoprávněné parkování na místech pro tělesně
postižené, parkování na chodníku či na zeleni a neoprávněné stání na vyhrazeném
parkovišti.
Parkování na místě pro invalidy……………..2x…………..2/500,-PN
Parkování na chodníku………………………4x…………..4/700,-PN
Parkování na zeleni……..……………….…..1x…………..1/200,-PN
Stání na vyhrazeném parkovišti pro DPS…...1x…………..1/200,-PN

j

Městská policie Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 464600440, e-mail: mestskapolicie@mesto-hm.cz

2.3 Přestupky předané správním orgánům
Správním orgánům MPHM předává věc dle příslušnosti v případě, že věc nelze vyřešit
na místě nebo není-li splněna zákonná povinnost pro blokové řízení.

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti……….1x předáno MěÚ Chrudim
Parkování v zákazu vjezdu……………………1x předáno MěÚ Chrudim
Občanské soužití………………………………1x předáno přestupková komise MěÚ

2.4 Trestné činy předané Policii ČR
Trestné činy vyšetřuje Policie ČR, z tohoto důvodu je MPHM povinna při podezření ze
spáchání trestného činu na místě věc předat Policii ČR.
Alkohol – řidič (nad 1 promile)………………………1x…………….1x Policie ČR
Alkohol – řidič (do 1 promile)……………….……….1x…………….1x Policie ČR
Vloupání do chatky…………………..………………1x…………….1x Policie ČR

2.5 Radar
Kontrola rychlosti byla realizována pouze 1x z důvodu nepřízně počasí, a to v únoru.
.

Kontrola rychlosti…..1x měření……6x přestupek….6 pokut ve výši 5500,-Kč.

2.6 Ostatní činnost
Spolupráce s odbory MěÚ (riziková jednání, doručení písemností)……............10x
Asistence soud Hradec Králové………………………………………………….1x
Asistence Technické skupině města…………………………….………………..1x
Asistence na žádost Záchranné služby..………………………………………….2x
Asistence hasičům ………………………..….…………………………………..2x
Asistence Policii ČR(rvačka,prověření oznámení, nehody)………………………8x
Předání nalezených věcí…………………………….3x………….2x předáno majiteli
1x předáno MěÚ
Asistence pro ostatní MP (pátraní po majiteli věci, prověření)…………………..3x
Odchyt zvířat…………………………………………3x…………..3xpředán majiteli
Výjezd ke zmatené a ztracené seniorce…………………………………………..1x
Bezvládní opilci……………………………………….2x….2x rozchozen, vykázán

Městská policie Heřmanův Městec

j

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: 464600440, e-mail: mestskapolicie@mesto-hm.cz

3. Pokuty
Strážník může přestupky řešit při splnění zákonných podmínek ve zkráceném řízení
příkazem k úhradě pokuty, a to buď příkazovým blokem na místě zaplaceným nebo na
místě nezaplaceným.
PN (na místě zaplacené)………………………………14x v celkové výši 7100,-Kč
PNN (na místě nezaplacené)………………………….2x v celkové výši 1000,-Kč

4. Zpráva o vybavenosti služebny zbraněmi
Radou města mi byla uložena povinnost seznámit zastupitele města se stavem
vybavenosti služebny MPHM zbraněmi a způsobem proškolení strážníků v jejich
používání.
Strážníci byli vybaveni zbraněmi v září 2017 v souladu se zněním Zákona o zbraních a
střelivu. Na služebnu MPHM byl tedy zakoupen trezor s patřičným stupněm odolnosti
zabezpečení, vybíjecí zařízení pro kontrolu zbraní, střelivo a ochranné pomůcky pro
výkon cvičných střeleb strážníků.
Jako služební zbraně mají strážníci pistole Glock 19, kdy se jedná o velmi spolehlivé
zbraně rakouského výrobce.
Školení strážníků v používání zbraní je nařízeno zákonem minimálně 1x ročně. Tuto
frekvenci proškolování považuji za nedostatečnou pro bezpečné ovládání zbraní a
strážníci jsou proškolováni 1x za tři měsíce na cvičné střelnici.

5. Zajištění kulturních akcí a voleb
V prosinci loňského roku jsme zajišťovali akci Rozsvícení vánočního stromu a to jak
z hlediska dodržování veřejného pořádku, tak i z hlediska usměrňování dopravy.
Samozřejmostí byl i zvýšený dohled na Štědrý večer a Silvestr.
Vyhověli jsme i žádosti kontrolovat území města při Tříkrálové sbírce.
Ve dnech prezidentských voleb hlídky v denní i noční hodiny kontrolovali volební
místnosti.

6. Závěr
V dalším období budou hlídky MPHM suplovat nepřítomnost policistů v Heřmanově
Městci v nočních hodinách vybraných dní v týdnu z důvodu nedostatečného
personálního obsazení místního oddělení. V rámci měsíce bezpečnosti plánujeme
kontroly na používání dětských sedaček při přepravě dětí do/ ze školy.

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.03.2018

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6
Číslo materiálu: Z-0209

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Žádost
Příloha č.2 - Mapa
Příloha č.3 - Vyjádření Správy majetku
Příloha č.4 - Vyjádření Osadního výboru
Příloha č.5 - Vyjádření Komise koncepce a rozvoje města
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města k projednán žádost paní Lenky Dubjelové o odkup části pozemku
parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v lokalitě Konopáč, který přiléhá k
chatám. Odprodejem části tohoto pozemku by se porušila celistvost a další využití. Pozemek je pronajatý
panu Cachovi, který pozemek seká.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 4 dne 6.3.2018. Rada města
Heřmanův Městec nedoporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.03.2018

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1856/6 paní Lence Dubjelové, **** ******* ****,
********* *** **

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajistit informování žadatele paní Dubjelové
Termín: 06.04.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.03.2018

Odprodej části pozemků p.č. 593/2, 847/2 a 598/1
Číslo materiálu: Z-0208

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Žádost
Příloha č.2 - Mapa
Příloha č.3 - Vyjádření Správy majetku
Příloha č.4 - Vyjádření městského architekta
Příloha č.5 - Vyjádření Komise koncepce a rozvoje města
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města k projednání žádost manželů Hornových o odkoupení městského
pozemku. Manželé Hornovi předložili dvě varianty žádosti o odkup. Varianta A: žádají o dokup části
pozemku parcelní číslo 593/2 o výměře cca 358 m2. Varianta B: žádají o odkup části pozemku parcelní
číslo 593/2, 847/2 a 598/1o celkové výměře 678 m2.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 4 dne 6.3.2018. Rada města
Heřmanův Městec nedoporučuje předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Odprodej části pozemků p.č. 593/2, 847/2 a 598/1

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

neodprodat části pozemků parcelní číslo 593/2, 847/2 a 598/1 o celkové výměře cca 678 m2 v
k.ú. Heřmanův Městec manželům Tereze a Martinovy Hornovým, ********* ****, *****
** *** **

2.

neodprodat část pozemku parcelní číslo 593/2 o výměře cca 358 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
manželům Tereze a Martinovy Hornovým, ********* ****, ***** ** *** **

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajistit informování manželů Hornových
Termín: 06.04.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Odprodej pozemku p.č. 856/48
Číslo materiálu: Z-0205

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Žádost
Příloha č.2 - Mapa
Příloha č.3 - Vyjádření Správy majetku
Příloha č.4 - Vyjádření architekta města
Příloha č.5 - Vyjádření Komise koncepce a rozvoje města
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města k projednání žádost paní Urbanové na odkup pozemku parcelní číslo
856/48 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v lokalitě Ježkovka. V této části město Heřmanův
Městec vlastní okolní pozemky a na doporučení městského architekta v minulosti nebyly pozemky v této
části odprodány.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města č. 4 dne 6.3.2018 Rada města Heřmanův Městec
nedoporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Odprodej pozemku p.č. 856/48

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat pozemek parcelní číslo 856/48 o výměře 359 m2 v k.ú. Heřmanův Městec paní Janě
Urbanové, *** ****** ****, ********* *** **

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajistit informování p. Urbanové
Termín: 06.04.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.03.2018

Odprodej části pozemků p.č. 1179/9 a 1173/126
Číslo materiálu: Z-0202

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Žádost
Příloha č.2 - Vyjádření Správy majetku
Příloha č.3 - Vyjádření Komise koncepce a rozvoje města
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města k projednání žádost manželů Peškových na odkoupení části pozemků
1179/9 a 1173/126 o šíři 0,5 m v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o proluku mezi řadovými domy v ulici
Pod Nádražím. Tato proluka slouží jako jediná přístupová cesta na městský pozemek p.č. 1173/126.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města č. 1 dne 23.1.2017. Rada města Heřmanův Městec
nedoporučuje zastupitelům předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.03.2018

Odprodej části pozemků p.č. 1179/9 a 1173/126

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1179/9 a část pozemku parcelní číslo 1173/126 v k.ú.
Heřmanův Městec manželům Pavlíně a Jiřímu Peškovým, *** ******** ***, ******** ******
*** **

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1. zajistit informování manželů Peškových
Termín: 30.03.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Odprodej části pozemku p.č. 1739/3
Číslo materiálu: Z-0201

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Žádost
Příloha č.2 - Mapa
Příloha č.3 - Vyjádření architekta města
Příloha č.4 - Vyjádření Komise koncepce a rozvoje města
Příloha č.5 - Vyjádření Správy majetku
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města k projednání žádost manželů Ryčlových o odkoupení části pozemku
parcelní číslo 1739/9 v k.ú. Heřmanův Městec. Žadatelé vlastní pozemek parcelní číslo 1749 a jediný
možný přístup k němu je právě přes pozemek města parcelní číslo 1739/9. Správa majetku nemá k prodeji
části pozemku výhrady, pouze požaduje zachování uliční čáry v návaznosti na rodinný dům pana
Dziedzinského. Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem. Žadatelé uhradí vypracování
geometrického plánu, poplatek za vklad do Katastru nemovitostí a daň z nabití nemovitosti.
Záměr o odprodeji pozemku byl zveřejněn od 24.1.2018 do 9.2.2018
Materiál byl projednán na Radě města č. 1 dne 23.1.2018 usnesením č. R/2018/018. Rada města
doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.03.2018

Odprodej části pozemku p.č. 1739/3

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej části pozemku parcelní číslo 1739/3 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Andree a
Davidovi Ryčlovým, ** ******** ****, ******** ****** **** ** za cenu 262,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajisti podepsání smlouvy s man. Ryčlovými
Termín: 01.06.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.03.2018

Odprodej pozemků p.č. 1876/3 a st. 1183
Číslo materiálu: Z-0203

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Žádost
Příloha č.2 - Mapa
Příloha č.3 - Vyjádření Správy majetku
Příloha č.4 - Vyjádření Osadního výboru
Příloha č.5 - Vyjádření Komise koncepce a rozvoje města
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města ke schválení žádost Českomoravského odborového svazu civilních
zaměstnanců armády o odkup pozemků parcelní číslo 1876/3 o výměře 484 m2 a st. 1183 o výměře 57 m2
v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Konopáč. Na pozemku p.č. st 1183 mají postavenu budovu, která je v
jejich majetku. Dle platné Cenové mapy je cena za pozemek p.č. 1876/3 stanovena ve výši 301,- Kč/m2 a
za pozemek st. 1183 ve výši 262,- Kč/m2. Žadatelé uhradí daň z nabití nemovitosti a kolek pro vklad do
Katastru nemovitostí.
Materiál byl projednán Radou města na zasedání č. 4 dne 20.2.2018. Rada města Heřmanův Městec
nedoporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.03.2018

Odprodej pozemků p.č. 1876/3 a st. 1183

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat pozemky parcelní číslo 1876/3 a st. 1183 Českomoravskému odborovému svazu
civilních zaměstnanců armády ZO Vojenské ubytovací a stavební správě Pardubice, Teplého
1899, 530 02 Pardubice

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajistit informování Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců
armády ZO Vojenské ubytovací a stavební správě Pardubice
Termín: 30.04.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Darování pozemku
Číslo materiálu: Z-0217

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.2 - Smlouva
Příloha č.1 - Nabídka
Příloha č.3 - Mapa
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města darovací smlouvu na pozemek 589/12 o výměře 128 m2 v k.ú.
Chotěnice mezi městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem. Jedná se o pozemek pod chodníkem v
Chotěnicích, který je ve vlastnictví města Heřmanův Městec.
Materiál byl projednán na zasedání rady č. 23 dne 19.12.2017. Rada města Heřmanův Městec doporučuje
zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Darování pozemku

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
darovací smlouvu na pozemek parcelní číslo 589/12 o výměře 128 m2 v k.ú. Chotěnice mezi
městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajisti podepsání darovací smlouvy na pozemek p.č. 589/12
Termín: 30.03.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.03.2018

Směna pozemku p.č. 183/3
Číslo materiálu:

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Žádost
Příloha č.2 - Mapa
Příloha č.3 - Vyjádření Správy majetku
Příloha č.4 - Vyjádření Komise koncepce a rozvoje města
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města k projednání návrh pana Kvítka na směnu pozemku parcelní číslo 183/3
o výměře 438 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Usnesením číslo 7/2013 ze dne 29.4.2013 schválilo
Zastupitelstvo města směnu 8 m2 z pozemku 183/3 za 8 m2 z pozemku pana Kvítka par.č. 1191/1 a
odprodej zbylé části (430 m2) pozemku 183/3 za cenu 246,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že na pozemku
1193/1 vázlo zástavní právo bylo rozhodnuto, že se směnná smlouva uzavře až bude pozemek bez
zástavy.
V současné době je pozemek již bez zástavy a pan Kvítek navrhl místo odprodeje směnit část pozemku
183/3 o výměře 430 m2 za pozemek 1609/26 v k.ú. Heřmanův Městec. Na pozemku parcelní číslo
1609/26 je vybudována nezkolaudovaná komunikace ve špatném stavu sloužící pouze jako příjezd k
nemovitostem. Na městském pozemku 183/3 se nachází basketbalový koš, který je třeba v případě směny
odstranit.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 21 dne 21.11.2017. Rada města
Heřmanův Městec nedoporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.03.2018

Směna pozemku p.č. 183/3

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
nesměnit pozemek parcelní číslo 183/3 v k.ú. Heřmanův Městec za pozemek parcelní číslo
1609/26 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Ivo Kvítkem, ********* ***, *** ** ********
******

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajistit informování pana Kvítka
Termín: 06.04.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.03.2018

Cenová mapa - prodej pozemků 2018
Číslo materiálu: Z-0204

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 - Cenová mapa - prodej 2018
Krátká důvodová zpráva:
Předkládám Zastupitelstvu města ke schválení navýšení Cenové mapy pozemků města pro prodej
jednomu zájemci o míru inflace za rok 2017, t.j. o 2,5 %.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 2 dne 6.2.2018. Rada města
Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Bc. Kateřina Vohralíková, Správa majetku
Otakarem Volejníkem, místostarostou

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.03.2018

Cenová mapa - prodej pozemků 2018

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
navýšení Cenové mapy pro prodej pozemků města za rok 2017, tzn. o 2,5%

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1. zajistit vyvěšení nové Cenové mapy pro prodej pozemků
Termín: 30.3.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Dotační programy města 2018
Číslo materiálu: Z-0218

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Na základě návrhů příslušných komisí rady a dle Zásad o poskytování dotací schválených usnesením RM
ze dne 05.12.2017 č.R/2017/441 přijala rada města dne 06.03.2018 usnesení č. R/2018/081, kterým:
- schválila přidělení dotací do výše 50.000 Kč (viz. příloha)
- doporučuje ZM přidělení dotací ve výši nad 50.000 Kč.
- navrhuje nevyčerpanou částku převést do jiné kapitoly rozpočtu
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č.4 dne 06.03.2018. Rada města
Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Lucie Kratochvílová, vedoucí sekretariátu

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Dotační programy města 2018

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
usnesení Rady města ze dne 06.03.2018 č. R/2018/081 - schválení přidělení dotací do výše 50.000
Kč na žadatele z Dotačních programů města pro rok 2018 (dělení dle programů podpory je
součástí přílohy usnesení)

II.

schvaluje
1.

přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2018 v celkovém úhrnu ve prospěch
spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. - 85.000 Kč
- RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK, z.s. - 62.000 Kč
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 90.000 Kč
- Spolek Heřmani H.M. - 67.200 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 85.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 205.300 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 265.500 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 227.700 Kč
- Modelářský klub - 53.300 Kč
- TJ SOKOL HM - 54.000 Kč

2.

zbývající částku z programu Dotace - kultura 55.800 Kč převést do kapitoly rozpočtu
Rezervy rady města

III. ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1. zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci, dle Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec.
Termín: 10.4.2018
1.2. zbývající částku z programu Dotace - kultura 55.800 Kč převést do kapitoly rozpočtu
Rezervy rady města
Termín: 10.4.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

ROZDĚLENÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
Na základě návrhu komisí rady – dle Zásad pro poskytování dotací schválených usnesením RM ze dne 05.12.2017
č. R/2017/441 s nabytí účinnosti od 01.01.2018 :
Kulturní komise 1/2018 ze dne 11.. 2. 2018
Sportovní komise 1/2018 ze dne 20. 2. 2018
Komise pro výchovu a vzdělávání 2/2018 ze dne 22. 2. 2018
Žadatel
PS Vlastislav
Veselo HM
Církev Husitská HM
DS Heřman
Církev Evangelická HM
RC Radovánek
Živé město HM
SAKO HM
Spolek Heřmani HM
SDH Chotěnice
ZO ČSZ HM
SPŽH
Svaz TP HM
Běžecký klub HM
TK Starý pušky
Spolek Chotěňáček
Junák HM
Modelářský klub
TJ SOKOL HM
TJ Jiskra HM
SK Ježci HM
FK Jiskra HM
CELKEM
Rozpočet 2018
Rezerva

Kultura
85.000
15.000
30.000
3.000
20.000
90.000
51.200
294.200
350.000
55.800

Spolky

Mládež
-

62.000
3.000
0
12.000
9.000
10.000
34.000
130.000
130.000
0

20.000
3.000
6.000
14.000
2.700
10.000
4.000
85.000
32.300
3.000
180.000
180.000
0

Sport
10.000
4.500
15.000
21.000
51.000
205.300
265.500
227.700
800.000
800.000
0

NÁVRH
85.000
20.000
18.000
30.000
3.000
62.000
23.000
90.000
67.200
30.500
9.000
12.700
34.000
15.000
10.000
4.000
85.000
53.300
54.000
205.300
265.500
227.700
1.404.200
1.460.000
55.800

Žlutě podbarvené částky jsou v kompetenci Zastupitelstva města.
Detailní zdůvodnění rozdělení jednotlivých dotačních programů jsou v zápisech příslušných
komisí RM, které předkládaly návrh na dělení dotačního programu.

Otakar Volejník, místostarosta

KULTURNÍ KOMISE

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání odborné komise Rady města č. 1/2018
Kulturní komise,
které se uskutečnilo
v neděli 11. 2. 2018 v 18:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
(zasedací místnost 1. patro).
Přítomni: Dalimil Nevečeřal, Eva Bočková, Michal Dziedzinskyj, Gabriela Jirousková,
Alena Tučková, Marek Výborný
Omluveni: Josef Wolf
Neúčast: Albert Juna
Hosté: Jan Řehák – radní pro kulturu
1. Předseda komise zahájil jednání rekapitulací podnětů z minulých jednání. Bylo
zjištěno, že Komise pro cestovní ruch se aktuálně zabývá podněty k záměru nové
naučné stezky. Finanční výbor provedl pouze namátkovou kontrolou vyúčtování
dotací za rok 2016, v případě programu na podporu kultury nenašel žádné
nedostatky.
Dále předseda komise konstatoval, že doporučení komise podpořit další ročník
koncertů v synagoze bylo ze strany města podpořeno. Výstavní činnost v Galerii
Dvojdomek byla nejprve rozpočtově výrazně omezena, na jednání zastupitelstva
však bylo vyhověno návrhu Mgr. Výborného a částka byla navýšena. Návrh komise
na odborné restaurátorské posouzení a ošetření uměleckých děl v Gallery Cyrany,
příp. na jejich reinstalaci a větší propagaci ze strany města podpořen nebyl.
Dále bylo konstatováno, že zpětná vazba na podněty Kulturní komise je ze strany
vedení města většinou špatná. Zápisy komise jsou v Radě města zpravidla
projednány se závěrem Rada města bere zápis na vědomí.
2. Komise se dále zabývala předloženými žádostmi o dotaci na podporu kultury, které
byly spolu s vyúčtováním dotací za uplynulý rok zaslány členům komise
s předstihem elektronickou poštou. Po diskuzi navrhuje Kulturní komise vyhovět
všem žadatelům v plné výši s ohledem na to, že souhrn všech požadavků je nižší
než částka vyčleněná na podporu kultury.

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KULTURNÍ KOMISE

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

Žadatel:
1. PS Vlastislav
2. Církev čs. husitská
3. DS Heřman
4. Církev evangelická
5. Živé město
6. SAKO HM
7. Spolek Heřmani
Součet:

Požadovaná částka: Navržená částka:
85.000 Kč
85.000 Kč
15.000 Kč
15.000 Kč
30.000 Kč
30.000 Kč
3.000 Kč
3.000 Kč
20.000 Kč
20.000 Kč
90.000 Kč
90.000 Kč
51.200 Kč
51.200 Kč
294.200 Kč
294.200 Kč

3. Zbývající částku 55.800 Kč kulturní komise doporučuje přesunout do rezervy Rady
města nebo rezervy starosty.
4. Členové komise byly osloveni s požadavkem vedení města na předložení návrhů
akcí k pořádání oslav, které připomenou výročí 100 let republiky. Zároveň byly
členové komise vyzváni k aktivní spoluúčasti na oslavách. Mgr. Výborný nabídl
poskytnutí dobových materiálů z archivu PS Vlastislav pro využití na plánované
výstavě v Galerii Dvojdomek. Dále by mohl Vlastislav zorganizovat krátký hudební
program např. při vernisáži výstavy. Předseda komise sdělil, že městská organizace
SPOKUL se bude aktivně účastnit akcí, které se budou konat v budovách židovských památek a příp. městského kina. Další návrhy ze strany členů komise nepadly.
5. Dále komise jednala o záměru výroby a umístění pamětní desky K.J.Zakoutského
na budovu základní školy. Komise se záměrem souhlasí a doporučuje nejprve ověřit
údaje uvedené na pamětní desce.
6. V rámci diskuze o plánu kulturních akcí byly doplněny některé akce, které
připravují členové komise v rámci svých aktivit. Předseda komise představil nový
projekt Večery pod lampou v městském kině.
7. Dále se diskutovalo o možnosti zúčastnit se veletrhu Region Propag v Pardubicích,
na kterém můžeme prezentovat naše město s veškerým děním zdarma. Neexistuje
však stále materiál, který by propagoval naše město se všemi službami pro
návštěvníky a významnými akcemi. Předseda komise předložil svůj návrh, co by
takový materiál mohl obsahovat. Členové komise doporučují vydat před veletrhem
a letní sezonou materiály alespoň v menším nákladu a do příštího roku je příp.
dopracovat nebo rozšířit.
8. Jednání komise bylo ukončeno v 19:30.
Zapsal: Dalimil Nevečeřal, v.r.
MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č. 2/2018
které se uskutečnilo, ve čtvrtek 22. 02. 2018 od 17:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
Přítomni: Mgr. Irma Celundová, Mgr. Vratislav Dočkal, Mgr. Jitka Kunešová, Mgr. Stanislav Mráz,
Ing. Jana Navrátilová, Pavel Starý, Mgr. Marek Výborný
Omluvena: Jana Plavcová, Mgr. Nina Pilná

1.

Zahájení jednání
Předseda komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání dle pozvánky. Doplnění
programu nebylo požadováno. Zápis z minulého jednání byl předán RM, která ho vzala na
vědomí.

2.

Návrh na rozdělení dotací v programu „Podpora spolkové a komunitní činnosti“
Všem členům komise byly s předstihem rozeslány naskenované žádosti o dotace z tohoto
programu na rok 2017, u kterého přísluší podat návrh RM ze strany Komise pro výchovu a
vzdělávání. Dále členové obdrželi informace o vyúčtování a využití dotací žadatelů v roce 2017.
Na základě prostudování dodaných podkladů si členové připravili vlastní návrhy rozdělení
prostředků určených rozpočtem města. Komise konstatuje, že některé žádosti nebyly úplné,
chyběly např. počty a seznam členů spolku či organizace s uvedením trvalého pobytu apod.
Komise nejprve posuzovala žádosti v programu „Podpora spolkové a komunitní činnosti“, kde
součet požadovaných podpor byl o 36.060,- Kč vyšší než alokovaná částka. Ke každé žádosti se
postupně vyjadřoval i s příslušným komentářem každý člen komise. Výsledný návrh komise pro
RM je následující:

Program Podpory spolkové a komunitní činnosti
Žadatel
SDH Chotěnice
Rodičovské centrum Radovánek, z.s.
ZO Českého zahrádkářského svazu H.M.
Společnost přátel Železných hor, z.s.
Svaz tělesné postižených v ČR, z.s. – MO H.M.
Živé město H.M., z.s.
Spolek Heřmani H.M.
Celkem

Požadovaná částka
15.000,67.000,11.000,12.060,40.000,10.000,10.000,165.060,-

Návrh
12.000,62.000,9.000,10.000,34.000,3.000,0,130.000,-

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Komentář:
Výsledný návrh je dán po důkladném posouzení všech žádostí. Vzhledem k relativně dostatečné
výši alokovaných prostředků byla snaha vyjít žádostem maximálně vstříc. Žádosti jsou komisí
považovány za opodstatněné a komise navrhuje podpořit činnost uvedených organizací v
uvedené výši, která je navrhována jako poměrné ponížení dotace s ohledem na disponibilní
prostředky. Výjimkou jsou dvě žádosti, kde komise u první navrhuje výrazně nižší dotaci resp. v
druhém případě žádosti zcela nevyhovět v plném rozsahu.
U žádosti spolku Živé město HM bylo opakovaně poukázáno na velmi obecné zdůvodnění žádosti
v sekci dotace na pravidelnou celoroční činnost spolků. Současně se jedná o spolek, který se
aktivně zapojuje do komunální politiky, což komise vnímá jako diskutabilní aktivitu v souvislosti
s dotací města na celoroční činnost. Z tohoto důvodu Komise doporučuje vyhovět žádosti ve výši
3.000,- Kč, což je částka požadovaná na jednorázové akce, které spolek pořádá pro veřejnost.
U žádosti Spolku Heřmani Heřmanův Městec na vydávání časopisu Heřman se všichni členové
komise shodli na neměnnosti stanoviska komise z roku 2016 a 2017 (viz zápis č. 9/2016). Zde se
uvádí: „ … komise se domnívá, že v situaci, kdy se jedná o časopis vydávaný jedním uskupením,
které je zastoupeno v Zastupitelstvu města, a kde byly opakovaně zveřejňovány mimo jiné i
názory související s touto činností spolku, není standardní a správné tuto aktivitu spolku
spolufinancovat z rozpočtu města v podobě dotační podpory. V této souvislosti byla zmíněna i
legislativní úprava, která zcela zakazuje politickým stranám přijímat dary či dotace ze strany
státu resp. samosprávy. Ač žadatel není politickou stranou, vyvíjí činnost charakterem obdobnou
a uvedená aktivita by mohla být občany vnímána jako podpora aktivit tohoto typu…“ Současně
bylo poukázáno na zjevný rozpor mezi zdůvodněním žádosti a přiloženým rozpočtem, který
zdaleka neodpovídá záměru žadatele. Ač bylo na tento fakt upozorněno v roce 2017, žadatel
toto nijak nezohlednil. Komise se současně domnívá, že již samotný fakt vydání časopisu
subjektem ucházejícím se o hlasy voličů cca 1,5 měsíce před komunálními volbami je bez ohledu
na obsah prezentací, která by neměla být podporována dotací města. Komise tedy doporučuje
žádosti nevyhovět v plném rozsahu.

3.

Návrh na rozdělení dotací v programu „Podpora volného času dětí a mládeže“
Bylo postupováno analogicky dotačnímu programu v bodě 2. Součet požadovaných podpor byl u
tohoto programu o 43.200,- Kč vyšší než alokovaná částka. Ke každé žádosti se postupně
vyjadřoval i s příslušným komentářem každý člen komise. Výsledný návrh pro RM je následující:

Program Podpory volného času dětí a mládeže
Žadatel
SDH Chotěnice
Spolek VESELO H.M.
ČTU – T.K. STARÝ PUŠKY H.M.
Společnost přátel Železných hor, z.s.
NO Církve československé husitské v HM
Spolek Chotěňáček, z.s.

Požadovaná částka
18.000,25.000,10.000,2.700,5.000,5.000,-

Návrh
14.000,20.000,10.000,2.700,3.000,4.000,-

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Spolek Heřmani H.M.
T.J. Sokol H.M.
Junák – český skaut, středisko Leknín H.M.
Modelářský klub H.M.
Celkem

9.500,3.000,90.000,55.000,223.200,-

6.000,3.000,85.000,32.300,180.000,-

Komentář:
Výsledný návrh je dán po důkladném posouzení všech žádostí. Žádosti jsou komisí považovány
za opodstatněné, panovala snaha vyjít žádostem maximálně vstříc. Vzhledem k výši alokované
částky se komise shodla na přibližném poměrném krácení žádostí. U krácení zohledňovala
činnost spolku, počet členů, klientů a další hlediska plynoucí z předloženého vyúčtování dotací za
rok 2017. U žadatelů do 10.000,- Kč navrhujeme až na výjimky vyhovět v plné výši.
Odlišný návrh je uveden u žádosti Modelářského klubu byl zohledněn poměrně vysoký počet
členů klubu s trvalým bydlištěm mimo HM (více jak 50%) a relativně velmi nízké členské
příspěvky uvedené v žádosti. Také je třeba zohlednit fakt, že více jak 50% členů je starších 15 let.
Z těchto důvodů dochází k výraznému zkrácení návrhu oproti požadované částce (i tak se jedná o
obdobnou částku jako v roce 2017).
U žádosti spolku Chotěňáček a SDH Chotěnice komise konstatovala, že žádosti se v některých
akcích žadatelů prolínají. Z tohoto důvodu navrhujeme u obou žadatelů ponížení dotace
v rozsahu souběhu akcí.
U žádosti Spolku Heřmani H.M. žadatel uvádí, že se akce konala v roce 2017 v rámci městem
finančně samostatně podpořených Dnů pro rodinu. S ohledem na tento fakt, který lze
předpokládat dle rozpočtu i v roce letošním, komise navrhuje žádosti vyhovět cca v 2/3 výši.
U žádosti NO Církve československé husitské v HM komise navrhuje nižší dotaci z důvodu
velikosti a dosahu akce směrem k veřejnosti a s ohledem na zjevné nesrovnalosti ve vyúčtování
za rok 2017, kde byla hodnocena zcela jiná akce.
Na závěr byla provedena rekapitulace a kontrola návrhů v obou programech. Všichni členové
komise s výsledným návrhem souhlasí.
Úkol: Předat návrh RM
Kdo: M. Výborný
Termín: Ihned
4.

Návrh textu na pamětní desku Karla J. Zákouckého
K zaslanému návrhu má komise tato doporučení:


dle zjištění členů komise je správné znění jména Karel Jan Zákoucký nikoli Zákoutský
(viz např. jeho knihy vydané ve 20. letech 20. stol.) – doporučujeme prověřit



sporné je i datum – uvádí se 3. 9. – doporučujeme prověřit (zemřel v Chrudimi, nebude
to složité)
MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ

Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz


zkratku KČT, pokud to bude možné, doporučujeme rozepsat „Klub českých turistů“



poslední věta, ač je z jazykového hlediska v pořádku, nezní pěkně – doporučujeme ke
zvážení dvě varianty: „Zasloužil se o rozvoj turistiky na Chrudimsku a v oblasti Železných
hor“ nebo „Zasloužil se o rozvoj turistiky v Železných horách a na Chrudimsku“
Úkol: Předat návrh RM
Kdo: M. Výborný
Termín: Ihned

5.

Diskuse, různé



6.

krátce byl diskutován nový systém financování regionálního školství a aktuální stanoviska
MŠMT, s kterými seznámil předseda komise
příští jednání komise se uskuteční na začátku měsíce dubna v souvislosti s přípravou ocenění
úspěšných žáků – termín bude upřesněn

Předseda komise děkuje za konstruktivní přístup k jednání. Zasedání komise bylo ukončeno
v 17:55 hod.

Zapsal: Mgr. Marek Výborný, předseda komise

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Město Heřmanův Městec
Rada města Heřmanův Městec

USNESENÍ
R/2018/081
ze dne 6.3.2018
Dotační programy města 2018

Rada města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

Zápis z jednání Kulturní komise 1/2018 ze dne 11.02.2018

2.

Zápis z jednání Sportovní komise 1/2018 ze dne 20.02.2018

3.

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání 2/2018 ze dne 22.02.2018

schvaluje
Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2018 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků
(dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Spolek VESELO (pro malé i velké) - 20.000 Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské v H.M. - 18.000 Kč
- Divadelní soubor Heřman, z.s. - 30.000 Kč
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v H. M. - 3.000 Kč
- SDH Chotěnice - 30.500 Kč
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu H.M. - 9.000 Kč
- Společnost přátel Železných hor, z.s. - 12.700 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace H.M. - 34.000 Kč
- Běžecký klub Heřmanův Městec - 15.000 Kč
- Česká tábornická unie - T.K. Starý pušky H.M. - 10.000 Kč
- Spolek Chotěňáček - 4.000 Kč
- Živé město HM - 23.000 Kč

III. doporučuje
1.

Zastupitelstvu města přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2018 v celkovém
úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. - 85.000 Kč
- RODIČOVSKÉ CENTRUM RADOVÁNEK, z.s. - 62.000 Kč
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 90.000 Kč
- Spolek Heřmani H.M. - 67.200 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 85.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 205.300 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 265.500 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 227.700 Kč
- Modelářský klub - 53.300 Kč
- TJ SOKOL HM - 54.000 Kč

2.
IV.

ZM zbývající částku z programu Dotace - kultura 55.800,- převést do rezervy rady města

ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1. zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci, dle Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec.
Termín: 31.03.2018

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Obecně závazná vyhláška - noční klid
Číslo materiálu: Z-0219

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Rada města na svém zasedání dne 8.2.2017 v souladu s článkem 2/2 OZV 5/2016 udělila výjimku pro
pořadatele akcí Pivní festival (10.6.2017) a fotbalový H-CUP (8.7.2017) týkající se prodloužení doby
konání akce do 24:00. S ohledem na tradiční pojetí akcí doplněné o hudební vystoupení a kulturní
program RM souhlasila s doporučením upravit OZV 6/2016, o nočním klidu - doplněním těchto dvou
akcí do této vyhlášky. Upravená vyhláška je evidována po číslem 2/2017.
Rada města na svém zasedání dne 6.3.2018 usnesením č. R/2018/087 odsouhlasila vyjímku i pro festival
HALAPAŠ (prodloužení doby konání akce do 24:00) a doporučila zastupitelstvu města novelizaci
obecně závazné vyhlášky o nočním klidu č. 2/2017 - doplněním této akce do vyhlášky. Z původního textu
jsou vyjmuty z čl. 3 body 1 d) a 1 g) a jsou zahrnuty do nového znění bodu 1 g) "Bartolomějská pouť ".
Návrh byl konzultován a odsouhlasen pracovnicemi Ministerstvo vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly, oddělení dozoru Pardubice-Hradec Králové.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 4, dne 6.3.2018. Rada města
Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Otakar Volejník, místostarosta

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Obecně závazná vyhláška - noční klid

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o nočním klidu

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Město Heřmanův Městec
Rada města Heřmanův Městec

USNESENÍ
R/2018/087
ze dne 6.3.2018
Udělení vyjímky - Halapaš

Rada města Heřmanův Městec
I.

projednala
žádost spolku Heřmani o udělení vyjímky při pořádání festivalu Halapaš, spočívající v
prodloužení doby konání akce v zahradě synagogy dne 25.6.2018 a 26.6.2018 v zahradě
restaurace Krčma, vždy do 24:00 hodin.

II.

uděluje
v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.5/2016 vyjímku dne 25. a 26.6.2018 z doby stanovené
touto vyhláškou.Tato vyjímka spočívá v prodloužení doby konání akce do 24:00 hodin.

III. doporučuje
zastupitelstvu města úpravu Obecně závazné vyhlášky č.2/2017 o nočním klidu ve formě
doplnění vyjímky z nočního klidu pro konání akce festival Halapaš na dobu kratší 00:00 - 06:00.

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2018,
o nočním klidu

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne … března 2018 usnesením
č. … usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení
§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin.1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů
1) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 02:00 do 06:00 hodin v době konání
následujících tradičních veřejnosti přístupných akcí a slavností:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna (oslavy Silvestra a vítání Nového roku),
b) v noci z 30. dubna na 1. května (pálení čarodějnic),
c) „Jarní motoristická akce“ v areálu Autokempu Konopáč (jedna noc z pátku na sobotu
a jedna noc ze soboty na neděli v měsíci květnu nebo červnu),
d) „Fotbalová penalta“ v areálu fotbalového hřiště (jedna noc z pátku na sobotu v měsíci
červnu),
e) „Prázdninová zábava“ v areálu fotbalového hřiště (jedna noc z pátku na sobotu nebo
ze soboty na neděli ve 2. polovině měsíce července),
f) „Prázdninová motoristická akce“ v areálu Autokempu Konopáč (jedna noc z pátku na
sobotu a jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenci nebo srpnu),
g) „Bartolomějská pouť“ (jedna noc z pátku na sobotu, jedna noc ze soboty na neděli a jedna
noc z neděle na pondělí na konci měsíce srpna).
1

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 00:00 do 06:00 hodin pro konání
následujících tradičních veřejnosti přístupných akcí a slavností:
a) „Společensko-sportovní večery“ v Autokempu Konopáč (max. 4 noci z pátku na sobotu
nebo ze soboty na neděli v období březen až říjen), tato stanovená výjimka se vztahuje
pouze na část města Konopáč,
b) „Pivní festival“ (jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červnu),
c) „Fotbalový turnaj H-CUP“ (jedna noc ze soboty na neděli v měsíci červenci),
d) „Festival Halapaš“ (jedna noc z pátku na sobotu, jedna noc ze soboty na neděli a jedna noc
z neděle na pondělí na konci měsíce června).
3) V případě, kdy v odst. 1 a 2 není uveden konkrétní den, resp. dny konání akce, uveřejní
Městský úřad Heřmanův Městec minimálně 5 dnů před počátkem konání akce přesný termín
konání akce způsobem v místě obvyklým (na úřední desce a na webových stránkách města).
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2017 města Heřmanův Městec, o nočním klidu, ze dne
13. března 2017.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

………………………..
Josef Kozel
starosta

……………………..
Otakar Volejník
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Předkladatel:

Otakar Volejník, místostarosta

Zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, konané dne 19.3.2018

Rozpočtové opatření ZM/2018/01
Číslo materiálu: Z-0221

Obsah materiálu:
Košilka materiálu
Usnesení materiálu
Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva města Heřmanův Městec
Krátká důvodová zpráva:
Materiál byl projednán na zasedání Rady města č. 4, dne 6.3.2018 bod. 16.(usnesení č. R/2018/083) a
elektronické Radě dne 8.3.2018 (usnesení R/2018/088)
Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.
V příjmech je dorozpočtován souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy na schválenou
výši 5.252.900 Kč(+ 252.900 Kč). Ve výdajové části je dán návrh RO na akce pod čarou schváleného
rozpočtu 2018 a navýšení některých akcí (MŠ Jiráskova - rekonstrukce kotelny, PD ul. Podél dráhy).
Jedná se o akce, které jsou připravené (snadno řešitelné) z hlediska stavebního řízení a mohou být tedy co
nejdříve zahájeny.
Navýšení výdajů rozpočtu bude kryto z přebytku rozpočtového hospodaření minulého roku (+ 11,1
mil.Kč) a navýšených dotací (souhrn.dotač.vztah)

Zpracovatel:
Projednáno s:

Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Ing. Ivanou Jankovskou, tajemníkem

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 19.3.2018

Rozpočtové opatření ZM/2018/01

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

Otakar Volejník

Josef Kozel

místostarosta

starosta

Město Heřmanův Městec
sídlo: náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
korespondenční adresa a adresa MěÚ:
Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 1/2018
Příjmy:

+ 252.900 Kč

Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.4 PŘIJATÉ DOTACE, a to dorozpočtování
Souhrnného dotačního vztahu – příspěvku na výkon státní správy na schválenou výši 5.252.900,- Kč
•
•

1.4 Pardubický kraj – SDV-výkon státní správy
1.4 PŘIJATÉ DOTACE – CELKEM

+ 252.900 Kč
+ 252.900 Kč

Výdaje:

+11.335.000 Kč

Ve výdajové části je dán návrh RO na akce pod čarou (které jsou většinou snadno řešitelné z hlediska
stavebního řízení a mohou být tedy co nejdříve zahájeny) schváleného rozpočtu na rok 2018
1)
2.2 Rybník Ježkovka -přeložka kabelu
+230.000 Kč
PD (dle uzavřené smlouvy)-navýšení
+240.000Kč
2)

2.1 Opravy a udržování chod. a místních komunikací

+ 870.000 Kč

Chodníky Chotěnice (od p. Pavlíčka k autobus.zast.)-3 etapy

3)
4)

2.2 Chodníky - Konopáčská

+ 380.000 Kč

2.1 MŠ Jiráskova opravy a údržba

+ 270.000 Kč

Navýšení oprav – rekonstrukce kotelny

5)

2.2 Multifunkční centrum – půdní vestavba (2.patro)

+ 3.500.000 Kč

Ve schváleném rozpočtu (MFC) už je nákup vybavení

6)

7)

8)
9)
10)

2.2 Projektové dokumentace
- Interiérové úpravy sokolovny
- Ul.Jiráskova(od sokolovny k ul.Havlíčkova
- Ul. Podél Dráhy
2.2 Rozšíření veřejného osvětlení
Chotěnice ( od p.Pavlíčka k autobus.zast.)
Chotěnice (od hospody k č.p. 51)
ul. Průhon (ulička k č.p. 718)
2.1. Opravy nebytového fondu (kotelna u Bažantnice)
2.2 Dopravní terminál (demolice vč.PD a výběrového řízení)
2.2 Osobní automobil pro MěÚ

+ 45.000 Kč
+ 500.000 Kč
+80.000 Kč
+ 550.000 Kč
+ 390.000 Kč
+ 120.000 Kč
+ 50.000 Kč
+ 3.600.000 Kč
+ 510.000 Kč

Návrh rozpočtového opatření vychází z přebytku rozpočtového hospodaření minulého roku
(+ 11,1 mil.Kč) a navýšených dotací.

Otakar Volejník
místostarosta města

Ing. Miloslav V í t e k
vedoucí Odboru F a VH

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

