Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 14. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 01.09.2021 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Jan Bareš

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Odprodej části pozemku p.č. 2061

Josef Kozel (ST)

3. Osvětlení hokejbalového stadionu

Josef Kozel (ST)

4. Vyhodnocení průběhu Bartolomějské pouti 2021

Josef Kozel (ST)

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
stavby LOKALITY „U TRAVNÍ CESTY"

Josef Kozel (ST)

6. Dodatek č. 3 ke smlouvě se společností Wotan Forest, a.s.

Zdeněk Ryčl (MST2)

7. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, podal informace o zápisu z jednání dne 23.08.2021. Zápis byl
zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Navrhl rozšířit program jednání o bod
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby LOKALITY „U TRAVNÍ CESTY". Pan
místostarosta Ryčl navrhl rozšířit program jednání o bod Dodatek č. 3 ke smlouvě se společností Wotan Forest, a.s..
Členové rady jednohlasně doplněný program schválili.

2.

Odprodej části pozemku p.č. 2061
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů Jany a Martina Radilových na odkup části pozemku parcelní číslo

2061 v k.ú. Heřmanův Městec lokalita Konopáč. Sdělil, že manželé Radilovi mají tuto část připlocenou ke svému
pozemku a užívají jej jako zahradu. Cena pozemku je navržena dle Cenové mapy města, která platila v době, kdy byla
poprvé žádost předložena na jednání zastupitelstva města v březnu 2021 a činí 281,- Kč/m2. Žadatel navrhl, že uhradí
vyhotovení geometrického plánu a kolek pro vklad do Katastru nemovitostí. Dne 25.8.2021 proběhlo jednání s panem
Radilem, kde potvrdil trvající zájem o odkup připlocené části pozemku.
Usnesení č.: R/2021/269
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
trvající zájem o odkup části pozemku parcelní číslo 2061 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 281,- Kč/m2 manželů
Jany a Martina Radilových, bytem *******************************
II. u k l á d á
zajistit předložení žádosti manželů Radilových 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

3.

Osvětlení hokejbalového stadionu
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta připomněl, že zastupitelstvo města dne 14.12.2020 usnesením č. Z/2020/074 přidělilo SK Ježci Heřmanův
Městec, z.s. mimořádný příspěvek na rekonstrukci osvětlení hokejbalového stadionu a mimořádný příspěvek na
stavbu tenisové zdi tenisovému oddílu TJ Jiskra - tenisový oddíl. Rekonstrukce osvětlení hokejbalového stadionu byla
provedena a dokončena, tenisová zeď byl vybudována. Zastupitelstvo města uložilo předložit vyúčtování příspěvku a
podat zprávu zastupitelstvu města o využití dotace. V příloze byly členům rady předloženy požadované materiály i
podána informace, že hokejbalový stadion obdržel dne 21.8.2021 licenci pro soutěžní utkání.
Usnesení č.: R/2021/270
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. a TJ Jiskra – tenisový oddíl o využití dotace dle usnesení zastupitelstva
města Z/2020/074
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Vyhodnocení průběhu Bartolomějské pouti 2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil vyhodnocení průběhu Bartolomějské pouti, velmi pochválil členy technické skupiny, p. Jožáka,
obsluhu WC i strážníky MP. Totéž potvrdil p. místostarosta JUDr. Plavec. Paní tajemnice předložila pochvalný dopis od
p. Aleše Skoumala adresovaný městu a chválící městskou policii, technickou skupinu a jmenovitě p. Jožáka za
zvládnutí poutě ve složitých klimatických podmínkách.
Usnesení č.: R/2021/271
Rada města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o průběhu a zajištění Bartolomějské pouti 2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Dodatek č. 1 ke smlouvě ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby LOKALITY „U TRAVNÍ
CESTY"
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby
lokality U TRAVNÍ CESTY s dodavatelem společností Atsushi Hiro s.r.o. zastoupenou Ing. Alešem Hlavatým. Obsahem
dodatku byla změna podmínek pro fakturaci.
Usnesení č.: R/2021/272
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby lokality U TRAVNÍ CESTY
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a předání druhé straně
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 10.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Dodatek č. 3 ke smlouvě se společností Wotan Forest, a.s.
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že na prodej dřeva byla se společností Wotan Forest, a.s. uzavřena rámcová kupní
smlouva, nyní je předkládán Dodatek č. 3 k této smlouvě, který obsahuje ceny a množství na 3. čtvrtletí 2021.
Navržené ceny kromě jednoho sortimentu, který zůstává na ceně z minulého čtvrtletí, rostou cca o 30 %. Množství je
50 m3.
Usnesení č.: R/2021/273
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2100163 se společností Wotan Forest, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy a odeslání druhé straně
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 10.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Závěr
Pan starosta informoval o chystaných závodech koňských spřežení o následujícím víkendu, o prvním školním dnu na
zdejších základních školách, o rekonstrukci MŠ Jonášova a následně ukončil jednání v 16.00 hod.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

