Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 4. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 17.03.2021 v 14:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Zdenka Sedláčková

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:

--

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Přechod nájmu - pozemek st. 1066

Josef Kozel (ST)

4. Přechod nájmu - st. 1064

Josef Kozel (ST)

5. Přechod nájmu - p.p.č. st. 1060

Josef Kozel (ST)

6. Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu - Miloslav Turina

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Smlouva Č. OSV/21/70962 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách – Domov pro seniory Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Smlouva o připojení s ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděč VO v Jonášově ul.

Josef Kozel (ST)

9. Rekonstrukce ul. Jiráskova - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

10. Rekonstrukce domu č.p. 4 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

11. Zvýšení úhrad za projednání přestupků pro obce na základě veřejnoprávní smlouvy

Josef Kozel (ST)

12. Základní škola Heřmanův Městec - návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 - žádost o čerpání finančních
prostředků z rezervního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Přijetí věcných darů - Domov pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Bartolomějská pouť 2021 - organizace pouťových atrakcí

Josef Kozel (ST)

16. Česká pošta - umístění nové schránky

Josef Kozel (ST)

17. Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů

Josef Kozel (ST)

18. Žádost o finanční příspěvek - Domov u fontány Přelouč

Ing. Ivana Jankovská (KT)

19. Výzva k podání nabídky - přezkoumání hospodaření města

Ing. Ivana Jankovská (KT)

20. Kontrola přítomnosti radonu

Zdeněk Ryčl (MST2)

21. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, omluvil ze zdravotních důvodů nepřítomnou p. Ing. Sedláčkovou,
podal informace o zápisu z jednání dne 24.2.2021, který byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k
němu připomínky. Poděkoval za přípravu a průběh jednání zastupitelstva města dne 8.3.2021. Předložil ke schválení
program jednání, který byl bez výhrad schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 24.2.2021 do 17.3.2021. Všechna usnesení byla
splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/071
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od 24.2.2021 do 17.3.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Přechod nájmu - pozemek st. 1066
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec žádost paní Marie Morávkové o pronájem pozemku parcelní
číslo st. 1066 v k.ú. Heřmanův Městec, na kterém se nachází garáž v lokalitě za Židovským hřbitovem: Původní
nájemní smlouva byla uzavřena s jejím manželem, v dědickém řízení ona nabyla tuto garáž. Záměr byl zveřejněn
vyvěšením na úřední desce od 26.2.2021 do 15.3.2021.
Usnesení č.: R/2021/072
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1066 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Marií
Morávkovou, bytem *************************** za cenu 4,- Kč/m2/rok.
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1066 s paní Marií Morávkovou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 09.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Přechod nájmu - st. 1064
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Karla Mareše o pronájem pozemku parcelní číslo st. 1064 v k.ú. Heřmanův Městec,

který se nachází pod garáží v lokalitě za Židovským hřbitovem. Původně byla smlouva uzavřená s jeho otcem, který
zemřel a on v dědictví nabyl garáž stojící na tomto pozemku. Záměr byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce od
26.2.2021 do 15.3.2021.
Usnesení č.: R/2021/073
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1064 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Karlem
Marešem, bytem*************************** za cenu 4,- Kč/m2/rok.
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy s panem Karlem Marešem na pozemek st. 1064
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 09.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Přechod nájmu - p.p.č. st. 1060
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec žádost paní Aleny Marešové na převod nájmu pozemku v
majetku města parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se pozemek pod garáží v lokalitě za Židovským
hřbitovem, vlastnictví garáže přešlo v roce 2020 na paní Alenu Šimonkovou, a proto žádá i o změnu nájemní smlouvy
na pozemek, na kterém garáž stojí.
Usnesení č.: R/2021/074
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Alenou Marešovou,
bytem ****************************
II. d o p o r u č u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Alenou
Šimonkovou, bytem ***************************** za cenu 4,- Kč/m2/rok
III. u k l á d á
Zajistit informování paní Marešové a paní Šimonkové ohledně výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 02.04.2021
IV. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1060 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 26.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu - Miloslav Turina
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec připomněl, že město Heřmanův Městec v roce 2020 uzavřelo s Miloslavem Turinou

Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou do 31.3.2021, dodatek byl v roce 2020 uzavřen pouze na dobu 6
měsíců z důvodu vzniklého dluhu za nájem a služby. Sociální pracovnice města se písemně podrobně vyjádřila k situaci
pana Turiny včetně ustanovení zvláštního příjemce jeho důchodu a doporučila uzavřít nájemní vztah, a to opět na
dobu 6 měsíců.
Usnesení č.: R/2021/075
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 16, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec Miloslavu
Turinovi, a to od 1.4.2021 do 30.9.2021 za stávající cenu za m2
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu městského bytu s Miloslavem Turinou
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Smlouva Č. OSV/21/70962 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – Domov pro seniory Heřmanův
Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení Smlouvu č. OSV/21/70962 o poskytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, pro Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec. Dotace Pardubického kraje
byla domovu pro seniory přiznána ve výši 28 552 000 Kč. Připomněl, že zřizovatel musí dle platné legislativy přijetí
dotace schválit.
Usnesení č.: R/2021/076
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. OSV/21/70962 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu pro seniory, U Bažantnice,
Heřmanův Městec s Pardubickým krajem.
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy č. OSV/21/70962 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu pro seniory, U
Bažantnice, Heřmanův Městec mezi Městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 05.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Smlouva o připojení s ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděč VO v Jonášově ul.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh smlouvy č. 21_SOP_01_4 121767115 o připojení se společností ČEZ
Distribuce, a.s. z důvodu změny umístění elektroměrového rozvaděče pro veřejné osvětlení v Jonášově ulici. Stávající
rozvaděč veřejného osvětlení včetně elektroměrového rozvaděče je umístěn na trafostanici, která má být v letošním
roce odstraněna a nahrazena novou. Proto je nutné ze strany města zajistit přemístění rozvaděče včetně elektroměru
mimo trafostanici. Stávající rozvaděč bude odstraněn a nahrazen novým na pozemku parc. č. 2332 ve vlastnictví
města.
Usnesení č.: R/2021/077
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. 21_SOP_01_4 121767115 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
se společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Rekonstrukce ul. Jiráskova - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností MIROS Pardubice a.s. na
realizaci akce "Rekonstrukce ul. Jiráskova, Heřmanův Městec". Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce
vzniklé v průběhu stavby a s tím související změna ceny díla. Původní cena dle smlouvy o dílo byla 14.799.319,17 Kč
bez DPH, cena dle dodatku č. 2 bude 12.452.735,31 Kč bez DPH. Diskuse proběhla nad důvodem snížení ceny, pan
místostarosta Ryčl doplnil, že byl důvodem stav podloží pod silnicí, které bylo v lepším stavu, než se předpokládalo při
zpracování projektu.
Usnesení č.: R/2021/078
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MěÚHM/05921/2020 se společností MIROS Pardubice a.s. na realizaci
akce "Rekonstrukce ul. Jiráskova, Heřmanův Městec"
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MěÚHM/05921/2020 se společností MIROS Pardubice a.s. na
realizaci akce "Rekonstrukce ul. Jiráskova, Heřmanův Městec"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Rekonstrukce domu č.p. 4 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky "Rekonstrukce domu č. p.
4 v Heřmanově Městci na ZŠ" se sdružením "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův
Městec" - vedoucí společník STAKVO s.r.o. Informoval, že předmětem dodatku jsou vícepráce vzniklé v průběhu
realizace stavby dle přiložených soupisů. Kontrolního dne se dne 10.3.2021 zúčastnil pan místostarosta Ryčl a o situaci
na stavbě informoval přímo na jednání, vysvětlil, že při zpracování rozpočtu nebyly zohledněny v propojení s čp. 1 na
každém patře, musí se realizovat schodiště pro překonání výšek mezi patry budov a do rozpočtu nebyla zahrnuta
výměna vstupních dveří (vrat) do průchodu. Ještě je v jednání oprava fasády. Konstatoval, že stavebně je vše dle
projektu, za zmíněné vícepráce nese zodpovědnost rozpočtářka projektu. Členové rady diskutovali o požadavcích
památkářů.
Usnesení č.: R/2021/079
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MěÚHM/06441/2020 na realizaci zakázky "Rekonstrukce domu č. p. 4 v
Heřmanově Městci na ZŠ" se sdružením "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu, Heřmanův
Městec" - vedoucí společník STAKVO s.r.o.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MěÚHM/06441/2020 na realizaci zakázky "Rekonstrukce domu
č. p. 4 v Heřmanově Městci na ZŠ" se sdružením "Sdružení STAKVO, STAVBY VAHALA – Rekonstrukce domu,
Heřmanův Městec" - vedoucí společník STAKVO s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Zvýšení úhrad za projednání přestupků pro obce na základě veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že od roku 2003 město Heřmanův Městec nezvýšilo odměnu za výkon přestupkové agendy
pro obce na základě veřejnoprávních smluv. Za jeden projednaný přestupek Městu Heřmanův Městec hradí obce
současně 430,- Kč. Navrhl stanovit tři sazby a odstupňovat je podle způsobu zpracování konkrétního případu.
Následně budou nové smlouvy předloženy dotčeným obcím.
Usnesení č.: R/2021/080
Rada města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
zvýšení úhrad za projednání přestupků pro obce, s kterými uzavřelo Město Heřmanův Městec veřejnoprávní
smlouvu, takto:
•1.000,- Kč u věci, která bude odložena
•2.000,- Kč u věci vyřízené příkazem nebo příkazem na místě
•3.000,- Kč v ostatních případech
• v případě postoupení věci pro nepříslušnost se odměna nebude účtovat
vše s platností od 01.01.2022

II. u k l á d á
vyzvat obce, s kterými jsou uzavřeny smlouvy, k uzavření dodatku ke smlouvám s tím, že pokud dodatek nebude
uzavřen, bude smlouva vypovězena
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Základní škola Heřmanův Městec - návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku, který má ZŠ
Heřmanův Městec ve výpůjčce. Majetek byl nabídnut k dalšímu použití ostatním příspěvkovým organizacím, ale nikdo
neprojevil zájem.
Usnesení č.: R/2021/081
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku, dle přílohy
II. u k l á d á
zajistit likvidaci vyřazeného majetku
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.08.2021
III. u k l á d á
zajistit vyřazení majetku v účetnictví
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

13. Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 - žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky paní ředitelky MŠ Jiráskova, Mgr. Irmy Celundové o čerpání
rezervního fondu za účelem pořízení tří kusů notebooků nezbytných pro distanční výuku předškolních žáků. Paní
ředitelka žádá o možnost čerpání celkové částky do 40 000 Kč.
Usnesení č.: R/2021/082
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu do výše 40 000 Kč za účelem pořízení tří kusů notebooků nezbytných pro distanční výuku
předškolních žáků
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 22.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Přijetí věcných darů - Domov pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitele Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec o
schválení přijetí věcných darů. Jedná se o mini lednici zn. Vestra v hodnotě 500 Kč od pana Petra Zimy. Pan Pavel
Michek daruje televizor zn. Sharp včetně ovladače, v hodnotě 2 000 Kč, lednici Hyundai v hodnotě 500 Kč, chodítko
vysokého Stabilo II v hodnotě 1 000 Kč a chodítko nízkého Taima v hodnotě 500 Kč.
Usnesení č.: R/2021/083
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru v podobě mini lednice zn. Vestra v hodnotě 500 Kč od pana Zimy Petra, bytem ************
II. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru v podobě televizoru zn. Sharp včetně ovladače v hodnotě 2 000 Kč, lednice Hyundai v
hodnotě 500 Kč, chodítka vysokého Stabilo II v hodnotě 1 000 Kč a chodítka nízkého Taima v hodnotě 500 Kč od
pana Michka Pavla, bytem *********************
III. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 01.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Bartolomějská pouť 2021 - organizace pouťových atrakcí
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání návrh "Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2021
(provozovatelé pouťových atrakcí)" včetně návrhu ploch pro umístění pouťových atrakcí. Dále předložil návrh
"Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2021 provozovatelé atrakcí)" a Pokyny města Heřmanův Městec k organizaci
pouťových atrakcí.
Usnesení č.: R/2021/084
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh "Smlouvy k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2021 (provozovatelé pouťových atrakcí)"
II. s c h v a l u j e
návrh "Pokynů města Heřmanův Městec k organizaci pouťových atrakcí na Bartolomějské pouti 2021
III. s c h v a l u j e
návrh "Nájemní smlouvy (Bartolomějská pouť 2021 - provozovatelé atrakcí)
IV. s c h v a l u j e
plán rozmístění atrakcí na rok 2021
V. u k l á d á
seznámit jednotlivé provozovatele atrakcí, kteří projevili zájem o umístění atrakcí na Bartolomějské pouti 2021 s
předloženými dokumenty
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Česká pošta - umístění nové schránky
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost České pošty o rozšíření počtu dodávacích schránek na pozemcích města
Heřmanův Městec. Jedná se o umístění druhé ukládací schránky na pozemku města parcelní číslo 2184/3 v k.ú.
Heřmanův Městec - ulice Pokorného. Schránka bude umístěna do travnatého pásu souběžně s podezdívkou plotu, tak
aby nezasahovala do profilu komunikace.
Usnesení č.: R/2021/085
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
rozšíření stávající nájemní smlouvy s Českou poštou s.p. (pro umístění doručovacích schránek) o část pozemku
parcelní číslo 2184/3 o výměře 0,5 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č.2184/3 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 02.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení konání svodu
zvířat. Jedná se o Výcviková soustředění kynologů, která budou probíhat v termínu od 1.4.2021 do 31.12.2021.
Místem konání svodů je vždy Kynologické cvičiště v Heřmanově Městci. Upozornil, že stále platí mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Usnesení č.: R/2021/086
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Českého kynologického svazu Heřmanův Městec
II. u d ě l u j e
Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s výcvikovým soustředěním kynologů na Kynologickém
cvičišti v Heřmanově Městci ve dnech 1.4.2021 - 31.12.2021
III. u k l á d á
informovat zástupce Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení konání svodu zvířat.
Zodpovídá: Pavla Kozlová, vedoucí podatelny
Termín: 19.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Žádost o finanční příspěvek - Domov u fontány Přelouč
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost Domov u fontány Přelouč o finanční příspěvek na činnost tohoto sociálního zařízení.
V domově je v současné době umístěn i jeden z občanů našeho města. Navrhla z kapitoly Rezerva rady poskytnout

příspěvek 3.000, Kč. V rozpočtu na rok 2021 je na tuto kapitolu schváleno 46.000,- Kč, zůstatek činí 34.000,- Kč. V
letošním roce se jedná o pátou žádost podobného typu. Navrhovaná výše je stejná jako minulé roky, kdy tomuto
domovu rada města příspěvek odsouhlasila.
Usnesení č.: R/2021/087
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příspěvek na provoz Domova u fontány, Libušina 1060, Přelouč, IČO 71176225, ve výši 3.000,- Kč
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a úhradu schváleného příspěvku
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 02.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

19. Výzva k podání nabídky - přezkoumání hospodaření města
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila s odkazem na doporučení Finančního výboru zastupitelstva města a jednání ZM dne
22.6.2020 návrh na vyhlášení výzvy k podání nabídky na provedení přezkoumání hospodaření města Heřmanův
Městec. Finanční výbor navrhl v rámci přezkoumání hospodaření provést ještě kontrolu hospodaření jedné
příspěvkové organizace. Legislativně se přezkoumání hospodaření města provádí podle zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na
příspěvkové organizace se nevztahují výše uvedené zákony, a proto předložila návrh vyhlásit výzvu k podání nabídky
na prověření hospodaření příspěvkové organizace dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se tak o dvě samostatné nabídky. Členové rady města se shodli, že v prvním roce by kontroly byly
provedeny v MŠ Jonášova a DDM Heřmanův Městec
Usnesení č.: R/2021/088
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec
za rok 2021
II. s c h v a l u j e
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Kontrola hospodaření dvou příspěvkových
organizací zřízených městem Heřmanův Městec za rok 2021 dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

20. Kontrola přítomnosti radonu
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města

Pan místostarosta Ryčl připomněl jednání zastupitelstva města dne 8.3.2021, kde proběhla diskuse nad
rekonstrukcí MŠ Jonášova včetně řešení přítomnosti radonu. Navrhl před vlastním měřením přítomnosti
radonu i v ostatních učebnách MŠ prověřit, zda pro ostatní učebny MŠ není platné již dříve provedené

měření. Pokud neexistuje platné měření, tak prověřit u Krajské hygienické stanice pro Pardubický kraj, za
jakých podmínek se měření provádí.
Usnesení č.: R/2021/089
Rada města Heřmanův Městec
I. u k l á d á
prověřit, zda bylo provedeno měření radonu v této budově
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 30.04.2021
II. u k l á d á
pokud nebylo měření radonu v této lokalitě, zjistit za jakých podmínek lze toto měření provést
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 31.05.2021
III. u k l á d á
informovat radu města o zjištěných výsledcích
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 16.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. Závěr
Pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání v 15.20 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

