Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 3. zasedání
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec konané dne 18. 9. 2017 v 17:00hod.
jednací sál budovy, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Jan Bareš, Pavel Čejka, Ing. Zbyněk Čermák, Mgr. Vratislav Dočkal, Ivan Dramlitsch, M.A., František
Dvořák, MBA, Ing. Aleš Jiroutek, Petr Kotora, MBA, Josef Kozel, Mgr. Petr Kuneš, Tereza Machová,
PharmDr, Mgr. Stanislav Mráz, Jiří Pošík, Jan Řehák, Ing. Zdenka Sedláčková, Ing. Jaroslav Ulrich, Otakar
Volejník, Mgr. Marek Výborný

Omluveni:

Mgr Eva Bočková, Michal Pošík, Mgr. Alena Stránská

Ověřovatelé:

Ivan Dramlitsch, M.A., Ing. Aleš Jiroutek,

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Roman Charvát, velitel Městské policie HM, Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro
Konopáč, Lucie Aišmanová, předsedkyně osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo svoláno dle schváleného harmonogramu,
oznámení o konání bylo zveřejněno na úřední desce i výlepových plochách, podklady k jednání byly zastupitelům zaslány v
pátek 8.9.2017 prostřednictím programu TED. Omluvil z jednání Mgr. Bočkovou, Mgr. Stránskou a Michala Pošíka, všichni
jsou mimo město z pracovních důvodů. Konstatoval, že je přítomno 18 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

2.

Kontrola usnesení

3.

Zpráva o činnosti Rady města

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

8.

Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec

9.

Pozemky - prodej p.č. 114/13 a 2356

10.

Hospodaření města 2017 k 30.6.2017

11.

Rozpočtové opatření ZM/2017/03

12.

Diskuze

13.

Závěr
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Heřmanův Městec pan starosta určil zapisovatelku zápisu Ing.
Ivanu Jankovskou, tajemnici MěÚ. Dále navrhl ověřovatele zápisu Ing. Aleše Jiroutka a Petra Kotoru, MBA.
Zastupitelé hlasovali PRO: 17, ZDRŽEL SE: Ing. Jiroutek
Dále přednesl informaci o zápisu z minulého jednání Zastupitelstva města, které proběhlo dne 12.6.2017. Jeho
ověřovateli byli pan Mgr. Vratislav Dočkal a František Dvořák, MBA. Zápis byl řádně ověřen a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky. Zápis z tohoto jednání byl v zákonném termínu zveřejněn na fyzické a elektronické úřední
desce městského úřadu a zároveň je umístěn v archivu na webových stránkách města.
Následně pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání zastupitelstva. Nebyly vzneseny
připomínky či návrhy k programu jednání, navržený program jednání byl zastupiteli jednomyslně schválen.
Usnesení č. Z/2017/042
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

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

II.

schvaluje
ověřovatele zápisu Ivana Dramlitsche, M.A. a Ing. Aleše Jiroutka

Přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

2.

Kontrola usnesení
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Pan starosta přednesl přehled uložených usnesení, která měla termín splnění v období od 12.6.2017 do 18.9.2017,
přiblížil způsob a termín splnění, všechna usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č. Z/2017/043
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
kontrolu usnesení s termínem splnění od 12.6.2017 do 18.9.2017

3.

Zpráva o činnosti Rady města
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl zprávu o činnosti Rady města, od minulého zasedání zastupitelstva proběhlo pět řádných
zasedání a jedno elektronicky. Připomněl účast členů rady a hostů (velitel MP, ředitelé PO - Ing. Mazura, Mgr.
Celundová). Přiblížil schválené termíny zasedání Rady města a Zastupitelstva města, i změnu termínu konání Rady
města na úterý od 13.00 hod. Zápisy z jednání včetně přijatých usnesení jsou zveřejněny na úřední desce a na
webových stránkách, přehled schválených usnesení je zveřejňován v měsíčníku Leknín. Pan Mgr. Výborný se dotázal
na výběrové řízení na půdní vestavbu na multifunkčním centru, které bylo zrušeno. Pan starosta sdělil, že Rada
města ruší výběrové řízení, pokud je jen jeden zájemce a je nad soutěženou cenou. Pokud je nabídka pod
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soutěženou cenou, Rada města hlasuje o schválení výběrového řízení a většinou zájemce schválí. Soutěžená cena je
stanovena podle projektu, v případě multifunkčního centra byla nabídka nad cenou. Obecně je problém s
výběrovými řízeními, protože stavební firmy mají převis nabídek a nemají zájem se účastnit řízení. Odbor správy
majetku oslovuje minimálně tři, většinou pět stavebních společností, avšak ne všichni oslovení se řízení zúčastní.
Usnesení č. Z/2017/044
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období 1.6.2017 - 29.8.2017.

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec
Předkladatel: Petr Kotora, MBA
Předseda Finančního výboru p. Kotora MBA přednesl zprávu o činnosti, stručně uvedl časový harmonogram jednání
výboru. Proběhla kontrola investičních akcí (workoutové hřiště a hřiště v Konopáči) a kontrola evidence smluv. Na
základě proběhlé kontroly evidence smluv výbor doporučil jiný způsob evidence. Výbor projednal navrhované
rozpočtové opatření č. 3/2017 a nemá připomínek.
Mgr. Kuneš vznesl připomínku k evidenci smluv: dle jeho názoru již jednou na jednání zastupitelstva zazněl
požadavek na vedení evidence smluv. Paní tajemnice odpověděla, že evidence je vedena podle jednotlivých odborů
úřadu a je přístupná na intranetu. Po kontrole byla výborem doporučena jiná forma - jedna evidence všech smluv,
bez ohledu na obsah smlouvy a spravující odbor, ke změně bude přistoupeno od nového roku. Připomněla, že město
nemá podle zákona povinnost vést evidenci smluv.
Usnesení č. Z/2017/045
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za období 1.6.2017 až 6.9.2017

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec
Předkladatel: Ing. Zdenka Sedláčková
Paní předsedkyně Kontrolního výboru Ing. Sedláčková uvedla přehled činnosti výboru, konstatovala, že jednání
probíhala přes prázdniny elektronicky. Členové výboru se účastnili 12 jednání výběrových řízení. Zápisy z kontrol jsou
zveřejněny na webu města.
Usnesení č. Z/2017/046
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec za měsíce červen až srpen 2017
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6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Předkladatel: Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč
Paní předsedkyně výboru Mgr. Novotná přednesla zprávu o činnosti, zápisy z jednání výboru jsou zveřejněny na
webu, prioritou výboru bylo zavedení provozu na multifunkčním hřišti. Spolupráce probíhá s odborem Správy
majetku a architektem nad úpravou veřejných prostranství v Konopáči. Konstatovala, že klíče od hřiště byly vydány
41 krát zájemcům.
Usnesení č. Z/2017/047
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

7.

bere na vědomí
1.

zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč za období od 1.6.2017 do 18.9.2017.

2.

rezignaci p. Radka Böhma na členství v Osadním výboru pro Konopáč

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkladatel: Lucie Aišmanová, předsedkyně osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Paní předsedkyně výboru Lucie Aišmanová přednesla zprávu o činnosti, vyzvedla spolupráci s architektem na téma
přemístění pomníku padlých, zvětšení stávajícího stání pro kontejnery. Přiblížila stav čerpání rozpočtu výboru, a
avizovala, že pro příští rok bude výbor požadovat finance ve stejné výši jako v roce 2017.
Usnesení č. Z/2017/048
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín za měsíce červen až srpen 2017

8.

Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec
Předkladatel: Roman Charvát, velitel Městské policie HM
Velitel MP p. Charvát stručně přiblížil činnost policie přes prázdniny, pozornost byla věnována parkování, dodržování
rychlosti, hlídková činnost se zaměřila na kontrolu střech, na průběh kulturních akcí, staročeskou pouť, na pohyb
cyklistů, dodržování jednosměrného provozu v ulici Barákova a parkování kamionů v ulici Tylova (uložena pokuta a
vykázání na parkoviště). Dvakrát byl zjištěn u řidiče alkohol, jedenkrát návykové látky, strážníci byli přizváni ke
spolupráci s IZS. Pokuty 13.800,- Kč, na složenky 5.000,- . Měření rychlosti proběhlo v Chotěnicích, ul. Havlíčkova a na
průtahu městem. V průběhu staročeské pouti byla velmi dobrá spolupráce s bezpečnostní agenturou, MP asistovala
u nevolnosti návštěvnice, doprovázela pracovnici úřadu v prostorách poutě na jednání se stánkaři a majiteli atrakcí.
Od 1.9. mají strážníci k dispozici zbraně (na základě doporučení komise dopravní a veřejného pořádku) v počtu tři
kusy - zbraně typu GLOCK, třikrát do roka budou strážníci absolvovat střelby.
Paní Ing. Sedláčková připomněla, že v Zahradní ulici se parkuje na chodníku. Ing. Čermák se dotázal, proč byla
zvolena zbraň vyrobená mimo ČR, velitel odpověděl, že důvodem je nižší cena a kvalita vyšší než u českých výrobků.
Mgr. Výborný poděkoval za zvládnutí pouti a podpořil vlastnictví zbraní, dotázal se, proč se rychlost měří jen 2 - 4
krát měsíčně. Velitel odpověděl, že externí měřič není častěji k dispozici, Mgr. Výborný navrhl posílit rozpočet 2018 a
měřič koupit. Velitel konstatoval, že pořizovací cena je cca 400 tis. Kč a pronájem za 1 den 4.700,- Kč. Pan starosta
připustil možnost zvážit nákup radaru a využít ho i pro měření rychlosti v okolních obcích na základě veřejnosprávní
smlouvy, což však naráží na personální náročnost. Ing. Jiroutek se dotázal na nepořádek v parku u zámku, velitel
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odpověděl, že strážníci v parku provádí hlídkovou činnost, nikoho však nepřistihli při znečišťování veřejného
prostranství. Další dotaz, který vznesl Ing. Aleš Jiroutek ,byl na psa, který doprovázel strážníky při pochůzce. Velitel
strážníků MP Roman Charvát tuto skutečnost potvrdil. Mgr. Výborný konstatoval, že nikdo toto neodsouhlasil.
Používáním psa bez složených zkoušek podle Mgr. Kuneše policie porušila zákon a očekává sdělení, jak bude tato
situace řešena.
Usnesení č. Z/2017/049
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec za období od 1.6. do 31.8.2017

9.

Pozemky - prodej p.č. 114/13 a 2356
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na prodej pozemků v lokalitě Průhon, odbor Správy majetku a Rada města odprodej
odsouhlasili za cenu cena 700,- Kč/m2 + DPH.
Usnesení č. Z/2017/050
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej pozemků parcelní číslo 114/13 a parcelní číslo 2356 o celkové výměře 928 m 2 v k.ú,. Heřmanův
Městec paní Mgr. Haně Morávkové, a panu Radku Opočenskému, za cenu 700,- Kč/m2 + 21% DPH

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy o prodeji pozemků 114/13 a 2356
Termín: 13.10.2017

Přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Hospodaření města 2017 k 30.6.2017
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil informaci o hospodaření města k 30.6.2017. Plnění rozpočtu je na úrovni 58,78 % a čerpání na
úrovni 42,25% rozpočtu města, což svědčí o dobře nastaveném rozpočtu. Tržby v rámci vedlejšího hospodářství jsou
nad plánem a především hospodaření v lese je ve větším zisku než předpokládal navržený rozpočet. Ing. Jiroutek se
dotázal, proč má les vyšší tržby o 700 tis. Kč, pan starosta odpověděl, že se projevila kalamita kůrovce, a do konce
roku už žádné výraznější příjmy zřejmě nebudou, pouze výdaje.
Usnesení č. Z/2017/051
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 30.6.2017
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11. Rozpočtové opatření ZM/2017/03
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta zdůvodnil předkládané rozpočtové opatření č.3/2017, které obsahuje především přesuny v rámci
kapitol bez vlivu na rozpočet, částečně obsahuje i snížení výdajů. Celková bilance rozpočtového opatření je +
88.500,- Kč. Na straně příjmů se jedná především o dotace, na straně výdajů opět o přiznané dotace a přesuny. Mgr.
Kuneš se dotázal na jednotku požární ochrany, zda se jedná o dotace, pan starosta odpověděl, že to jsou dotace na
činnost SDH, průběžně evidované na odděleném účtu.
Usnesení č. Z/2017/052
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
schvaluje rozpočtové opatření ZM/2017/03 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

Přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Diskuze
Předkladatel:
Pan Martin Kühr se dotázal na návrh dopravní komise na zjednosměrnění ulice Barákova a na problémy které to
přinese v protisměru v ulici Pokorného. Pan starosta odpověděl, že se jedná o návrh komise, odbor Správy majetku
provádí dotazníkové šetření mezi obyvateli ulice Barákova.
Další dotaz se týkal pořízení rozdílového radaru na měření rychlosti, pan starosta odpověděl, že ho nelze použít
protože Heřmanův Městec není obec 2. typu. Mgr. Výborný připomněl, že pokud se bude zjednosměrňovat ulice
Barákova, bude to mít neblahý dopad na okolní ulice - Zahradní a Foretova. Tato varianta řešení dopravní situace už
existovala a byla nahrazena stávajícím uspořádáním a zapochyboval nad vracením se ke starým řešením. Pan
starosta upozornil, že je to jenom podnět, neznamená, že je rozhodnuto.
Mgr. Výborný za komisi vzdělávání připomněl, že už v měsíci březnu 2016 komise žádala o rekonstrukci čp. 4 na
školní třídy. Pan starosta sdělil, že studie bude 30.9.2017 k dispozici a rekonstrukce se zahrne do připravovaného
rozpočtu.
Ing. Jiroutek se vrátil k návrhu rekonstrukce a nové technologie v městských kotelnách. Konstatoval, že se jednalo o
zajímavou akci, ale bohužel byla nízká účast veřejnosti i zastupitelů (jen 3 zastupitelé) a požádal o elektronické
rozeslání prezentace. Pan starosta slíbil rozeslání.
Další dotaz vznesl p. Mgr. Kuneš, který konstatoval, že v první školní den 4.9. nebyly přechody pro chodce obsazeny
Policií ČR ani strážníky MP. Velitel MP p. Charvát vysvětlil, že v tento den probíhala dopravní akce pod záštitou
Policie ČR a dle dohody s velitelkou místního oddělení měli na přechodech hlídkovat policisté Policie ČR. Jakmile bylo
strážníky MP zjištěno, že přechody nejsou obsazeny, narychlo byli strážníci vysláni na hlídku a v hlídkování
pokračovali i další dny.
Mgr. Výborný se dotázal, co má říci na komisi pro výchovu a vzdělávání o stavu přípravy rekonstrukce čp. 4. Pan
starosta konstatoval, že úřad činí všechny potřebné kroky, studie bude do konce měsíce září, a komise výchovy a
vzdělávání s ní bude seznámena přímo projektanty.
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13. Závěr
Pan starosta poděkoval zastupitelům i občanům za účast na jednání, vyzval k volební účasti v blížících se parlamentních
volbách a upozornil, že pro nadcházející volby budou připraveny volební místnosti a volební komise na stejných místech
jako v minulých letech. Následně jednání v 18.10 hod. ukončil.

Josef Kozel

Otakar Volejník

Ivan Dramlitsch, M.A.

Ing. Aleš Jiroutek

Ověřovatelé zápisu:

Strana 7/7

