Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 13. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 23.08.2021 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Zdeněk Ryčl

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Josef Kozel (ST)

3. Odprodej pozemku p.č. st. 1661 a části pozemku p.č. 1472/7

Josef Kozel (ST)

4. Nabídka pozemků - Bonzo s.r.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

5. Schválení smlouvy o nájmu - Bílý Beránek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Přičlenění honebních pozemků - Myslivecký spolek Bylany

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství k 30.6.2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2021

Josef Kozel (ST)

9. Pravidla Participativního rozpočtování 2022

Josef Kozel (ST)

10. Aktualizace Programu regenerace MPZ

Josef Kozel (ST)

11. Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

12. Přeložka vedení ČEZ Distribuce, a.s. - parkoviště v Heřmanského ulici

Josef Kozel (ST)

13. Pořízení motorového vozidla pro potřeby pečovatelské služby

Josef Kozel (ST)

14. Žádost o povolení akce na veřejném prostranství - SDH

Josef Kozel (ST)

15. Žádost o povolení pořádání závodů spřežení

Josef Kozel (ST)

16. WC Bažantnice - Memoriál Jiřího Škodného

Josef Kozel (ST)

17. Žádost o poskytnutí návratné půjčky ze Sociálního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Přijetí věcného daru - Základní škola Heřmanův Městec, náměstí Míru 1

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Žádost o finanční příspěvek - Oblastní charita Pardubice

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Navýšení počtu zaměstnanců - finanční odbor

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

22. Autobusový terminál Heřmanův Městec - výběr dodavatele

Josef Kozel (ST)

23. Rozpočtové opatření Města Heřmanův Městec č.3/2021

Josef Kozel (ST)

24. Program jednání zastupitelstva

Josef Kozel (ST)

25. Prodej domu čp. 18

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

26. Závěr

Josef Kozel (ST)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, omluvil Z. Ryčla z jednání a informoval o zápisu z jednání dne
4.8.2021. Zápis byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Předložil program
jednání. Pan místostarosta JUDr. Plavec navrhl doplnit program jednání o bod "Prodej domu čp.18". Elektronická
aukce se uskutečnila dopoledne v den jednání RM a přinesla výsledek zájemců o koupi čp. 18. Doplněný program byl
schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Paní tajemnice písemně předložila kontrolu přijatých usnesení rady města s termínem splnění od 4.8.2021 do
23.8.2021. Všechna usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/244
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 4.8.2021 do 23.8.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Odprodej pozemku p.č. st. 1661 a části pozemku p.č. 1472/7
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání žádost manželů Vlkových o odkoupení části pozemku parcelní číslo
1472/7 a celého pozemku parcelní číslo st. 1661 v k.ú. Heřmanův Městec v ulici Průhon. Manželé Vlkovi mají od města
pronajatou střední část pozemku parcelní číslo 1472/7 a celý pozemek parcelní číslo st.1661 v k.ú. Heřmanův Městec.
S přihlédnutím ke stanoviskům architekta města a odboru Správa majetku MěÚ rozhodla rada města nedoporučit
zastupitelstvu odprodej.

Usnesení č.: R/2021/245
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1472/7 a st. 1661 manželům Dagmaře a Karlovi Vlkovým

II. u k l á d á
zajistit informování manželů Vlkových o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 03.09.2021
III. u k l á d á
zajistit předložení žádosti manželů Vlkových k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Nabídka pozemků - Bonzo s.r.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil radě města nabídku společnosti BONZO s.r.o., která městu nabídla ke směně
svoje pozemky parcelní číslo 1104/29 a 1104/11 v k.ú Heřmanův Městec v lokalitě V Lukách. Nabídka byla
předkládána bez vyjádření městského architekta, který byl v době přípravy podkladů na dovolené. Nabídka byla
několikráte projednávána ve vedení města, kde po poradě byla tato žádost odkládána s tím, že o ní bude rozhodováno
až po vyřešení pozemkových potřeb poldru. Ing Wiesner však trval na tom, aby byla nabídka i přesto projednána.
Radní se shodli, že nabízené pozemky v sídlišti V Lukách jsou pro město vhodnou budoucí možností, směnu
nevyloučili, ale souhlasili s postupem upřednostňujícím nejprve vyřešení pozemků v návaznosti na protipovodňové
opatření města - poldr.

Usnesení č.: R/2021/246
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
směnu pozemků parcelní číslo 1104/29 a 1104/11 v k.ú. Heřmanův Městec společností BONZO s.r.o.
II. u k l á d á
zajistit informování společnosti BONZO s.r.o. o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 03.09.2021
III. u k l á d á
zajistit předložení nabídky společnosti BONZO s.r.o. k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 13.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Schválení smlouvy o nájmu - Bílý Beránek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec v návaznosti na usnesení rady města č. R/2021/243 předložil radě města ke schválení
smlouvu o nájmu restaurace hotelu Bílý Beránek. Smlouvy byly vypracovány dle dohodnutých kritérií a nájemce ji bez
připomínek odsouhlasil. Rozpis nákladů na rekonstrukci sociálního zařízení (v režii města) v sumě činí 345.569,50 Kč k dispozici je cenová nabídka (práce, materiál a sanita). V souvislosti s tím dojde k další úpravě vnitřních prostor
restaurace v hodnotě 393.676,- Kč, které budou financovány nájemcem a budou započítány proti nájmu. Záměr města
pronajmout nebytové prostory byl zveřejněn na úřední desce dne 7.5.2021, sejmut 21.6.2021.

Usnesení č.: R/2021/247
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy se společností Šafido s.r.o. dle přílohy
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a předání druhé straně
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.08.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Přičlenění honebních pozemků - Myslivecký spolek Bylany
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil radě města k projednání dohodu o přičlenění honebních pozemků, neboť při
kontrole užívání pozemků a nájemních vztahů bylo zjištěno, že Myslivecký spolek Bylany využívá pro svou honitbu i
část městských pozemků. Jejich upřesnění bylo součástí přílohy 1 důvodové zprávy. Celková výměra přičleňovaných
pozemků je 176 281 m2, výše nájemného byla stanovena shodně s ostatními na 10,- Kč/ha/rok.

Usnesení č.: R/2021/248
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
uzavřít dohodu o přičlenění honebních pozemků s Mysliveckým spolkem Bylany, Bylany 122, 538 01 se
stanoveným nájemným ve výši 180,- Kč/rok.
II. u k l á d á
zajistit informování Mysliveckého spolku Bylany o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 03.09.2021
III. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru o pronájmu pozemků Mysliveckému spolku Bylany
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství k 30.6.2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města
Heřmanův Městec k 30.6.2021. Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 794 940,00 Kč, s mírným ziskem hospodařil i
hřbitov 16 783,00 Kč a služby 11 000,00 Kč. S očekávanou ztrátou hospodařilo veřejné WC -175 883,00 Kč. Bilančně
celkově vedlejší hospodářství vykázalo k 30.6.2021 zisk v celkové výši 637 549,00 Kč.

Usnesení č.: R/2021/249
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Plnění a čerpání rozpočtu VH k 30.6.2021.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2021. Čerpání je
prováděno řádně ve struktuře schváleného rozpočtu zastupitelstvem města. Plnění příjmů činí 63,3 %, daňové příjmy
plněny (53,8 %), nedaňové (54,3 %). Celkové výdaje činí 47,6 % z celoročního rozpočtu (z toho běžné výdaje 50,4 %,
kapitálové 43,7 %). Celková bilance rozpočtu činí + 6,3 mil. Kč. Schválený úvěr dosud nebyl do cash-flow města
zapojen. Jeho zapojení se očekává až s dokončením rekonstrukce čp.244, čp.4 a rozhodnutím o výstavbě
autobusového terminálu.

Usnesení č.: R/2021/250
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2021

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

9.

Pravidla Participativního rozpočtování 2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání a posouzení nová pravidla pro Participativní rozpočtování v roce 2022 s
tím, že by se část návrhová uskutečnila ještě v roce letošním, hlasování pak v únoru a od března mohly jednotlivé
projekty realizovat. S ohledem na zkušenosti z průběhu minulého procesu participativního rozpočtování proběhla
diskuse nad nastavením pravidel pro možnost zrušení celého procesu. Rada města se shodla na třech základních
podmínkách, které byly v dokumentu doprecizovány.

Usnesení č.: R/2021/251
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Pravidla participativního rozpočtování města Heřmanův Městec pro rok 2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Aktualizace Programu regenerace MPZ
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání návrh aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny
Heřmanův Městec. Předmětem aktualizace je nově zařazení varhan v kostele sv. Bartoloměje do programu
regenerace, a to na základě žádosti Římskokatolické farnosti - děkanství Heřmanův Městec. Římskokatolická farnost
předložila záměr na opravu a restaurování kostelních varhan, má vypracovaný restaurátorský průzkum a záměr,
vydané rozhodnutí úseku památkové péče MěÚ Chrudim a vybraného zhotovitele. Pan starosta osvětlil, že město má
zpracovaný Program regenerace MPZ na roky 2016-2026 a je to jeden z dokumentů, na jehož základě je možné žádat
o dotace na obnovu památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury ČR. Program regenerace je určen především pro obnovu zapsaných nemovitých památek na
území památkové zóny, umožňuje však využití i pro některé zapsané movité památky, které jsou pevně spojené s
jinou nemovitou památkou. Tuto podmínku kostelní varhany v kostele sv. Bartoloměje splňují. V Programu
regenerace MPZ Heřmanův Městec nejsou movité památky zahrnuté, proto byla vypracována přiložená aktualizace.
Program regenerace MPZ i jeho aktualizace schvaluje zastupitelstvo města, rada města schválila doporučení pro jeho
aktualizaci.

Usnesení č.: R/2021/252
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh aktualizace Programu regenerace MPZ Heřmanův Městec
II. d o p o r u č u j e
schválení aktualizace Programu regenerace MPZ Heřmanův Městec
III. u k l á d á
projednat aktualizaci Programu regenerace MPZ Heřmanův Městec v zastupitelstvu města
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 13.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení návrh dodatku č.4 ke smlouvě o dílo se společností
SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci stavby "Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II". Předmětem dodatku byly
vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci stavby a s tím související změna ceny díla a změna termínu dokončení díla,
o kterou požádal zhotovitel. Pan starosta společně s panem místostarostou Ryčlem, zástupci odboru Správa majetku
MěÚ, TDI p. Mrkvičkou a jednatelem firmy SL HOLDING CZ s.r.o. uskutečnili 12.8. jednání, kde byly detailně probrány
změnové listy a důvody pro posun termínu prací. Na realizaci je čerpána dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu, dokončení projektu musí být maximálně do 31.12.2021. Do tohoto data musí být stavební
práce ukončeny, předáno hotové dílo, vydáno kolaudační rozhodnutí a uhrazeny veškeré faktury. S tím souvisí i další
administrace (přípravy a zpracování dokumentů, zajišťování podkladů ap.). Změnou na 10.10.2021 by nemělo dojít k
ohrožení této podmínky. Pan starosta tlumočil názor jednatele dodavatelské firmy, že sjednaný termín překročen
nebude a že firma si je plně vědoma i kroků následných s vypořádáním dotace.

Usnesení č.: R/2021/253
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o žádosti společnosti SL HOLDING CZ s.r.o. o prodloužení doby pro dokončení stavby "Rekonstrukce
bytového domu č.p. 244 - II"
II. s c h v a l u j e
prodloužení doby pro dokončení stavby "Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II" na základě žádosti
společnosti SL HOLDING CZ s.r.o.
III. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci stavby "Rekonstrukce
bytového domu č. p. 244 - II"
IV. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci stavby
"Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 27.08.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Přeložka vedení ČEZ Distribuce, a.s. - parkoviště v Heřmanského ulici
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání přeložku vedení ČEZ nezbytnou v rámci připravované rekonstrukce Sokolské ulice,
která řeší i část ulice Heřmanského. V této lokalitě je navrženo nové parkoviště a kontejnerové stání. Vzhledem k
tomu, že pod navrženými stavbami je uloženo podzemní vedení vysokého napětí ČEZ Distribuce, a.s., je realizace
podmíněna provedením jeho přeložky mimo zpevněné plochy. Na základě schválení smlouvy o smlouvě budoucí
zahájí ČEZ Distribuce, a.s. projekční práce a zajištění stavebního povolení, upřesní náklady na přeložku, které budou
předmětem následné smlouvy o přeložce a práce na ní zahájí po uzavření následné smlouvy a úhradě zálohy na
realizaci. Pan starosta upozornil, že rozpočtovým opatřením č. 1/2021 byly výdaje rozpočtu navýšeny o náklady na
přeložku ve výši 400.000 Kč, což vycházelo z prvního návrhu smlouvy o přeložku s předpokládanými náklady 326 tis. Kč
bez DPH. Návrh zahrnoval přeložku pouze v prostoru parkoviště, ale při projednávání s ČEZ Distribuce vyplynul
požadavek na přeložku také v prostoru sousedního kontejnerového stání. Předkládaný návrh smlouvy je pro
rozšířenou variantu přeložky, tím došlo i k navýšení předpokládaných nákladů na 434 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č.: R/2021/254
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120081364 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120081364 o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Pořízení motorového vozidla pro potřeby pečovatelské služby
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání přehled výkonů pečovatelské služby od roku 2015, ze kterého vyplývá
nárůst požadavků na tuto službu. S nárůstem počtu hodin provedené přímé péče rostou i částky finančních dotací
poskytovaných Pardubickým krajem. Výkon pečovatelské služby klade stále vyšší nároky nejen na personální zajištění
služby, ale také na její technické vybavení. Upozornil, že v současné době PS disponuje jedním vozidlem (Citroen
Berlingo, rok výroby 2010), které ale nepokrývá potřebu služby na přepravu a převoz, proto pečovatelky nouzově
využívají i vozidlo MěÚ Fabia, které ale není svou konstrukcí vhodné pro sociální službu tohoto charakteru. Doporučil
tak zakoupení druhého motorového vozidla koncipovaného tak, aby splňovalo kritéria pro výkon sociální služby a
zároveň doporučil po pořízení nového vozidla odprodej Škody Fabia. Radní po diskusi nad detaily rozsahu
pečovatelské služby rozhodli o nákupu a zařazení do návrhu rozpočtové změny.
Usnesení č.: R/2021/255
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
zakoupení motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby
II. u k l á d á
zajistit poptávkové řízení a pořízení motorového vozidla
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Žádost o povolení akce na veřejném prostranství - SDH
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Paní tajemnice písemně předložila radě města k projednání žádost SDH Heřmanův Městec o bezplatné užití veřejného
prostranství parku Bažantnice pro hasičskou soutěž "O pohár starosty města" a "O putovní pohár Ondry Saxe" dne
18.9.2021 od 9.00 do 16.00 hod. včetně žádosti o bezplatný pronájem veřejných WC v prostoru Bažantnice. Pan
starosta osvětlil termínový posun z tradičního květnového na zářijový s ohledem na COVID pandemii. Radní shodně s
roky minulými žádost odsouhlasili.

Usnesení č.: R/2021/256
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
bezplatné užití pozemků ve vlastnictví města v Bažantnici pro pořádání hasičské soutěže dne 18.09.2021
II. s c h v a l u j e
bezplatné využití veřejných WC v Bažantnici při hasičské soutěži dne 18.9.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Žádost o povolení pořádání závodů spřežení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta předložil radě města k projednání žádost Národního hřebčína Kladruby nad Labem o povolení pořádat
závody spřežení s názvem "Memoriál Jiřího Škodného" ve dnech 2.9.- 5.9.2021 od 9 do 17 hodin v Bažantnici v
Heřmanově Městci. Veterinární podmínky pro konání svodu zvířat od Krajské veterinární správy byly řádně přiloženy.
Radní bez diskuse tuto žádost schválili.

Usnesení č.: R/2021/257
Rada města Heřmanův Městec
I. u d ě l u j e
souhlas Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem s pořádáním závodů spřežení s názvem "Memoriál Jiřího
Škodného" v Bažantnici v Heřmanově Městci ve dnech 2.9.- 5.9.2021.
II. u k l á d á
informovat žadatele.
Zodpovídá: Pavla Kozlová, vedoucí podatelny
Termín: 26.08.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. WC Bažantnice - Memoriál Jiřího Škodného
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta v návaznosti na schválený předchozí pod jednání osvětlil žádost Národního hřebčína Kladruby nad Labem
o užívání veřejného prostranství a WC v Bažantnici pro účely pořádání akce "Memoriál Jiřího Škodného" ve dnech 2. 5. 9.2021. Rozsah využití a podmínky zapůjčení prostoru a WC jsou shodné jako v minulých letech, proto byly i shodně
schváleny. Poplatek za užívání veřejného prostranství nebude účtován, protože závody se konají na pozemcích, které
má Národní hřebčín Kladruby nad Labem v nájmu.

Usnesení č.: R/2021/258
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s užíváním veřejného prostranství v Bažantnici na pořádání akce Memoriál Jiřího Škodného ve dnech 2. - 5.9.2021,
včetně pronájmu sociálního zařízení v Bažantnici na konání akce s tím, že žadatel zabezpečí úklid pronajatých
prostor ve vlastní režii a bude provedena úhrada za spotřebovanou vodu, elektřinu
II. u k l á d á
zajistit vyhotovení a podpis smlouvy na pronájem veřejného WC v Bažantnici
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2021
III. u k l á d á
provést vyúčtování energií a poplatků
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Žádost o poskytnutí návratné půjčky ze Sociálního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Paní tajemnice předložila radě města k projednání žádost zaměstnankyně p. Boženy Zubajové o poskytnutí návratné
půjčky ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace, do které se dostala po úmrtí své dcery, po které
zůstaly dvě nezaopatřené děti. Rada města doporučila zastupitelstvu žádost schválit.

Usnesení č.: R/2021/259
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Boženy Zubajové o poskytnutí návratné půjčky ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace
ve výši 20.000,- Kč
II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné půjčky ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace
ve výši 20.000,- Kč
III. u k l á d á
předložit na jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 30.08.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Přijetí věcného daru - Základní škola Heřmanův Městec, náměstí Míru 1
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil radě města k projednání žádost paní ředitelky základní školy Mgr. Jany
Šindelářové o přijetí věcného daru v podobě 3D tiskárny Original Prusa i3MK3S v hodnotě 19 990 Kč. Škola vytvořila
projekt pro žáky, související s 3D tiskem, tiskárnu měla k tomuto účelu nejprve zapůjčenou, po splnění požadovaných
kritérii 3D tiskárnu škole společnost Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7a, Praha 7 darovala.
Usnesení č.: R/2021/260
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, náměstí Míru 1, Mgr. Jany Šindelářové, MBA o přijetí věcného
daru v podobě 3D tiskárny Original Prusa i3MK3S v hodnotě 19 990 Kč od Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7a,
Praha 7
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, náměstí Míru 1, Mgr. Janě Šindelářové, MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.08.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
19. Žádost o finanční příspěvek - Oblastní charita Pardubice
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města

Paní tajemnice předložila radě města k projednání žádost Oblastní charity Pardubice o příspěvek na její činnost. V
rámci jejich činnosti je poskytována domácí hospicová péče. V letošním roce se jedná o osmou žádost podobného
typu. Výše byla navržena stejná jako minulé roky, kdy tomuto zařízení rada města příspěvek odsouhlasila.

Usnesení č.: R/2021/261
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice, IČO 46492160 z kapitoly
Dotační programy města - Rezerva rady ve výši 3.000,- Kč
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Pardubice
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 02.09.2021
III. u k l á d á
odeslat finanční příspěvek Oblastní charitě Pardubice
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

20. Navýšení počtu zaměstnanců - finanční odbor
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání radě města informace o organizačních změnách po odchodu
pracovnice finančního odboru a mzdová účetní p. Nevečeřalové do důchodu. Osvětlil, že v současné době již probíhá
částečné zaučování na nových pracovních pozicích, ale vzhledem k tomu, že návrat p. Kličkové z mateřské dovolené a
přesun p. Lindnerové oficiálně proběhnou k 1.9.2021 a z důvodu jejich zapracování na období od 1.9. do 30.9 je třeba
na měsíc září rozhodnout o navýšení počtu pracovníků finančního odboru o jednu pracovnici. Se všemi pracovnicemi
byl tento postup předjednán paní tajemnicí a odsouhlasen.
Usnesení č.: R/2021/262
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu (finančního odboru) na období od 1.9.2021 do 30.9.2021 o jednu
pracovnici.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil radě města k projednání nové znění Obecně závazné vyhlášky města o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství včetně přílohy výpočtu místního poplatku. Od 1.1.2021

je zákonem stanoven poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na částku maximálně 1 200 Kč/osoba a
kalendářní rok. V návrhu vyhlášky byl zachován poplatek 600 Kč osoba/kalendářní rok. S ohledem na důvodný
předpoklad, že dojde k navýšení poplatků za služby (v červnu 2022 končí městu smlouva na provoz SD a SVOZ KO ve
městě a jeho místních částech) a vývoj cen, kdy za svoz a likvidaci KO na poplatníka v roce 2020 bylo vynaloženo 1 083
Kč, v roce 2019 to bylo 934 Kč (o 149 Kč méně), bylo radou města navrženo navýšit poplatek o 10 %.

Usnesení č.: R/2021/263
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s tím, že sazba poplatku bude činit 660Kč
II. u k l á d á
předložit Obecně závaznou vyhlášku města k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 03.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
22. Autobusový terminál Heřmanův Městec - výběr dodavatele
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání protokol o zpřístupnění nabídek a zprávu o hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku "Autobusový terminál Heřmanův Městec". Osvětlil složitost stavby, přiznaný dotační titul a dopady
na financování. Po delší diskusi byl stanoven další postup tak, že v den konání zastupitelstva bude od 16:00 svolána
pracovní porada zastupitelů s osvětlením detailů realizace a poté v řádném bodu jednání bude rozhodnuto o dalším
postupu.

Usnesení č.: R/2021/264
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Autobusový terminál Heřmanův Městec"
II. u k l á d á
projednat realizaci zakázky "Autobusový terminál Heřmanův Městec" v zastupitelstvu města
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 13.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
23. Rozpočtové opatření Města Heřmanův Městec č.3/2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání návrh rozpočtového opatření pro jednání zastupitelstva města. Na
straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.1 Daňové příjmy (daň z příjmů za obec), 1.2 Nedaňové příjmy
(poj. náhrady) a kapitoly 1.4 Přijaté dotace (DpS – Cov 19, výkon sociální práce, peč. služba, příspěvek - daňový bonus,
šablony ZŠ, DDM – letní kempy, PK-odstavná plocha pro jízdní kola). Na straně výdajů je RO navrhováno jako reakce

na přidělené dotace, navýšení pečovatelské služby o 1 pracovnici, navýšení investičních akcí dle uzavřených dodatků
ke smlouvám a autobusový terminál (demoliční práce), pokud bude jeho realizace schválena zastupitelstvem.
Doplněno bylo o položky schválené při dnešním jednání, tj. prodej čp.18 a úpravu v Bílém Beránku.

Usnesení č.: R/2021/265
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.3/2021 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení se zařazením na straně příjmů částky 3.550 tis. Kč za prodej domu čp. 18 a na straně výdajů částky 350tis.
Kč za rekonstrukci sociálního zařízení v restauraci hotelu Bílý Beránek

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
24. Program jednání zastupitelstva
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání návrh jednání programu zastupitelstva města, které je dle schváleného
harmonogramu naplánováno na 13.9.2021.
Usnesení č.: R/2021/266
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Program zasedání zastupitelstva města dne 13.9.2021:
1) Zahájení, 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)
10) Prodej čp.18
11) Ceník pronájmů
12) Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu
13) Aktualizace Programu regenerace MPZ
14) Zrušení OZV
15) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
16) Hospodaření města k 30.6.2021
17) Autobusový terminál
18) Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 3/2021
19) Diskuse
20) Závěr

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

25. Prodej domu čp. 18
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil radě města k projednání výsledky elektronické dražby čp.18 v Havlíčkově
ulici. Dům čp.18 v Havlíčkově ulici byl vytipován k možnému prodeji a znaleckým posudkem byl ohodnocen na
3.200.000 Kč. Prostřednictvím elektronické aukce se zaregistrovalo 5 zájemců. Vysoutěžená nejvyšší nabídnutá cena je
3.550.000 Kč. Radní se jednomyslně shodli na doporučení tuto nemovitost odprodat.

Usnesení č.: R/2021/267
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
průběh a výsledky elektronické aukce na prodej domu v majetku města čp.18, Havlíčkova ulice
II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit odprodej domu čp. 18 v Havlíčkově ulici vítěznému zájemci z elektronické aukce za
nabídnutou cenu 3.550.000, která je vyšší než znalecký posudek na danou nemovitost
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

26. Závěr
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta v 16.50 hod. poděkoval radním za spolupráci, upozornil na nejbližší jednání 1.9., které je svoláno s
ohledem na rekapitulaci průběhu pouti a jednání ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

