Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 15. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 15.09.2021 v 14:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Josef Kozel

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. Komise pro cestovní ruch zápis č.12/2021

Zdeněk Ryčl (MST2)

4. Odprodej části pozemku p.č. 1588/3

Josef Kozel (ST)

5. Odprodej části pozemku p.č. 582/25

Josef Kozel (ST)

6. Pronájem pozemku p.č. 1111/2

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Budování zázemí kina

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Rekonstrukce koryta Podolského potoka v ul.Jarkovského, Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

9. Smlouva o právu provést stavbu - Podolský potok ř.km 12,713-12,800

Josef Kozel (ST)

10. Zateplení obvodového zdiva - Jursovi

Josef Kozel (ST)

11. VPS o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu
regenerace

Josef Kozel (ST)

12. Dohoda o zrušení Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Mladoňovice

Josef Kozel (ST)

13. Určení konkursní komise - MŠ Jiráskova

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Autobusový terminál Heřmanův Městec - výběr dodavatele stavby

Josef Kozel (ST)

15. Městské slavnosti - prodloužení ukončení kulturní akce

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě - Radovánek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan místostarosta JUDr. Plavec přivítal přítomné, omluvil z rodinných důvodů nepřítomného p. starostu a 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 Autobusový terminál Heřmanův Městec - výběr dodavatele stavby,
bod Městské slavnosti - prodloužení ukončení kulturní akce a bod Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Radovánek.
Upravený program členové rady jednohlasně schválili.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení za dvě předcházející období, a to za období od 23.8.2021 do 1.9.2021 a od
1.9. do 15.9.2021, protože v podkladech pro jednání rady dne 1.9.2021 kontrola usnesení nebyla předložena. Všechna
usnesení byla splněna v termínu s výjimkou usnesení č. R/2021/253 "Rekonstrukce bytového domu čp. 244 - dodatek
č. 4 ke smlouvě o dílo", kterým bylo uloženo zajistit podpis dodatku č .4. Při kontrole byly zjištěny méněpráce, které
byly projednány s dodavatelem stavby a bylo shodnuto, že bude předložen upravený soupis prací, který je přílohou
dodatku č. 4. Doposud soupis nebyl předložen a vedoucí odboru Správy majetku proto žádá radu města o prodloužení
termínu podpisu dodatku do 17.9.2021.
Usnesení č.: R/2021/274
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení rady města s termínem plnění za období za období od 23.8 do 1.9.2021
II. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení rady města s termínem plnění za období od 1.9. do 15.9.2021
III. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. R/2021/253 "Rekonstrukce bytového domu čp. 244 - dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo", kterým bylo uloženo zajistit podpis dodatku č .4, do 17.9.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Komise pro cestovní ruch zápis č.12/2021
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil zápis z jednání Komise pro cestovní ruch č. 12/2021. Stručně přiblížil obsah jednání,
např. stav informačního systému města, přípravu videí o památkách města či problematiku cyklotras.
Usnesení č.: R/2021/275
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
závěry z jednání Komise pro cestovní ruch a propagaci města
II. u k l á d á
zabezpečit objednání a výměnu nefunkčních informačních tabulí v HM
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

4.

Odprodej části pozemku p.č. 1588/3
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání žádost paní Renaty Malátové na odkoupení části pozemku
parcelní číslo 1588/3 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Konopáč, kde by paní Malátová chtěla postavit plechovou
garáž. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha smíšená obytná - venkovská. Správa majetku a městský
architekt nedoporučili odprodej této části pozemku.
Usnesení č.: R/2021/276
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej části pozemků 1588/3 v k.ú. Heřmanův Městec dle přiložené mapky paní Renatě Malátové,
bytem******************************
II. u k l á d á
zajistit informování paní Malátové o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 01.10.2021

III. u k l á d á
zajistit předložení žádosti paní Malátové k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 20.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Odprodej části pozemku p.č. 582/25
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání žádost paní Ivany Kohoutové o dokup části pozemku parcelní
číslo 582/25 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v lokalitě Ježkovka, který byl dříve nejspíše součástí
obslužné cesty. Nesouhlasné stanovisko poskytl městský architekt i odbor Správy majetku.
Usnesení č.: R/2021/277
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 582/25 paní Ivaně Kohoutové, bytem****************************** o
rozloze cca 130 m2
II. u k l á d á
zajistit informování paní Kohoutové o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 01.10.2021
III. u k l á d á
zajistit předložení žádosti paní Kohoutové k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 20.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Pronájem pozemku p.č. 1111/2
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání žádost manželů Novákových na pronájem pozemku parcelní
číslo 1111/2 v k.ú. Heřmanův Městec. Manželé Novákovi užívají pozemek po svém otci, který ho dostal do užívání od
MNV Heřmanův Městec. Nemají však žádný doklad, kterým by své tvrzení podpořili. S městem Heřmanův Městec
nemají uzavřenou žádnou nájemní smlouvu, návrh je pronajmout na 5 let.
Usnesení č.: R/2021/278
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 1111/2 v k.ú. Heřmanův Městec na dobu 5 let s paní Irenou
Novákovou a panem Miroslavem Novákem, bytem******************************
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1111/2 s Irenou a Miroslavem Novákovými
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 01.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Budování zázemí kina
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil objednávky ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o., které se týkají
dokončovacích prací v zázemí kina. Navrhl objednávky vzít na vědomí s tím, že nesmí být překročeny celkové náklady
na přestavbu dané rozpočtovým opatřením a při zadávání zakázek p. ředitel dodrží usnesení rady města č.
R/2016/079. Po diskusi se členové rady shodli, že je nutno připravit smlouvy o dílo na truhlářské práce, dodávku a
montáž vinylové podlahy a dodávku a montáž osvětlení baru a kavárny, s tím, že ostatní práce budou řešeny
objednávkou potvrzenou odpovědnou osobou města. V tomto duchu bylo doplněno předložené usnesení a hlasováno
bylo o doplněném usnesení.

Usnesení č.: R/2021/279
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
objednávky SPOKUL HM, p.o. na provedení dokončovacích a zařizovacích prací v prvním patře Hotelu Bílý Beránek
s tím, že na zakázky převyšující 50.000 Kč musí být uzavřena zejména z důvodu záruky smlouva o dílo, kterou
podepíše starosta nebo místostarosta města. Ostatní objednávky musí být potvrzeny starostou nebo
místostarostou města.

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

8.

Rekonstrukce koryta Podolského potoka v ul. Jarkovského, Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil v rámci připravované rekonstrukce koryta Podolského potoka žádost o

souhlas vlastníka pozemků č. parc. 279 a č.st. 385 s kácením dřevin. Ke kácení bylo navrženo 6 stromů, které budou
nahrazeny 1ks keřové formy vrby bílé a 1ks vrby jívy, 2ks hlohu obecného a 2ks muchovníku stromového - vše při
levém břehu v zahradě za ZUŠ. Dále požádal o souhlas vlastníka pozemků č.st. 385 a č. parc. 279 s demontáží a
montážními pracemi - demontáž stávajícího oplocení, demontáží tří prvků dětského hřiště s následnou zpětnou
montáží demontovaných konstrukcí po dokončení stavebních prací a o souhlas vlastníka pozemků č. parc. 278/1 a č.
parc. 279 s odnětím časti pozemků ze zemědělského půdního fond. Výměra odnětí pozemků v důvodu břehového
opevnění je u pozemku č.parc.278/1 v rozsahu 1,17m2, u pozemku č. parc. 279 v rozsahu 23,89m2, vše pro kat. území
Heřmanův Městec. Informoval, že rekonstrukce vodního toku v říčním km 12,713 - 12,800 bude obsahovat zpevnění
stávajícího opevnění koryta včetně opěrných zdí, dna a paty svahů, provedení betonové dlažby na suchu, rekonstrukci
spádového stupně a prahů na dně koryta. Stavba vyvolá kácení dřevin a následnou novou výsadbu, demontáž a
zpětnou montáž oplocení a herních prvků. Všechny plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu před
realizací. Předpokládaný časový rozsah doby výstavby je leden 2022 až prosinec 2023 (předpokládaná doba vlastní
realizace max. 7měsíců). Náhradní výsadba byla dne 6. 9. 2021 konzultována s Ing. Veselovským, předsedou Komise
pro životní prostředí a odpadové hospodářství a byla odsouhlasena jako vhodná.
Usnesení č.: R/2021/280
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
za účelem provedení rekonstrukce koryta vodního toku Podolský potok v ř.km. 12,713 - 12,800 v kat. území
Heřmanův Městec, pro investora Povodí Labe, s.p.., vzhledem k tomu, že město Heřmanův Městec je vlastníkem
níže uvedených pozemků,
- se skácením dřevin na pozemcích č.parc. 279 a č.st. 385
- s demontáží oplocení a herních prvků pozemcích č.st. 385 a č.parc. 279
- s odnětím časti pozemků č.parc. 278/1 a č.parc. 279 ze zemědělského půdního fondu
II. u k l á d á
informovat žadatele o výsledku jednáni rady města.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Smlouva o právu provést stavbu - Podolský potok ř.km 12,713-12,800
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání Radě města Heřmanův Městec Smlouvu o právu provést stavbu
ve věci rekonstrukce vodního toku "Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř.km 12,713 - 12,800".
Informoval, že záměrem smlouvy je smluvně ošetřit provedení opravy koryta Podolského potoka z městských
pozemků (opevnění koryta, zpevnění opěrných zdí, dna a paty svahů, oprava spádového stupně a prahů na dně koryta
v daném úseku). V rámci stavby bude dále provedeno kácení dřevin a nová výsadba, demontáž a zpětná montáž
oplocení a herních prvků.
Usnesení č.: R/2021/281
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o právu provést stavbu ve věci rekonstrukce vodního toku "Podolský potok, Heřmanův
Městec, rekonstrukce zdí, ř.km 12,713 až 12,800", sepsanou mezi Městem Heřmanův Městec a Povodím Labe, s.p.
II. u k l á d á
zajistit podepsání předložené Smlouvy o právu provést stavbu ve věci rekonstrukce vodního toku "Podolský potok,
Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř.km 12,713 až 12,800".

Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Zateplení obvodového zdiva - Jursovi
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost o povolení zateplení uličního obvodového zdiva domu manželů
Jursových v délce 7 m izolantem o mocnosti 160 mm. Provedení zateplení v této výšce nebude mít žádný vliv na
pohyb osob po chodníku.
Usnesení č.: R/2021/282
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s provedením zateplení uličního obvodového zdiva rodinného domu č.p. 426 v délce 7 m o tl. 160 mm v min. výšce
238 cm nad pochozí plochou přilehlého chodník, tj. nad stávajícím keramickým obkladem.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Souhlasu s provedením stavby spočívající v zateplení uličního obvodového zdiva rodinného
domu č.p. 426, ulice Barákova v Heřmanově Městci, v délce 7 m o síle izolantu 160 mm, v min. výšce nad pochozí
plochou chodníku 238 cm.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. VPS o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta předložil návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón v roce 2021 s Římskokatolickou farností děkanství Heřmanův Městec na akci "Obnova vnějšího pláště – oprava omítek včetně nátěru, oprava a výměna
klempířských prvků a další související práce". Poskytnutí příspěvku doporučila rada města na svém jednání dne
31.3.2021 usnesením č. R/2021/097, zastupitelstvo města ho schválilo na svém zasedání dne 14.6.2021 usnesením
č.Z/2021/041.
Usnesení č.: R/2021/283
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ na rok
2021 s Římskokatolickou farností - děkanství Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
MPZ na rok 2021 s Římskokatolickou farností - děkanství Heřmanův Městec
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

12. Dohoda o zrušení Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Mladoňovice
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že město Heřmanův Městec uzavřelo v roce 2003 s obcí Mladoňovice
Veřejnoprávní smlouvu na úseku přestupků. V letošním roce Město Heřmanův Městec společně s Obcí Mladoňovice
požádalo Krajský úřad Pardubického kraje o schválení dodatku č. 2 k VPS obsahující navýšení úhrad. KrÚ PK vydal
rozhodnutí ve věci, čj. KrÚ 62665/2021, kterým neudělil souhlas se změnou veřejnoprávní smlouvou z důvodu, že tato
obec není ve správním obvodu Pověřeného obecního úřadu Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2021/284
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dohodu o zrušení Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Mladoňovice ke dni 31.12.2021
II. u k l á d á
zajistit uzavření dohody s obcí Mladoňovice
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Určení konkursní komise - MŠ Jiráskova
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh na složení konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele/ředitelku
MŠ Jiráskova. Za jejího předsedu navrhl JUDr. Tomáše Plavce (za zřizovatele), členy komise: Ing. Zdeňka Sedláčková (za
zřizovatele), Mgr. Marie Švadlenová (podle nominace KÚ PK), Mgr. Milena Pokorná, Mgr. Gabriela Kabešová, Anna
Ježková (podle nominace ČŠI), za zaměstnance MŠ p. Jiřinu Kvisovou. Komise pro výchovu a vzdělávání byla oslovena,
aby nominovala jednoho z členů, ale sdělila, že žádnou nominaci nepředloží. Tajemníkem komise navrhl určit Ing.
Ivanu Jankovskou.

Usnesení č.: R/2021/285
Rada města Heřmanův Městec
I. j m e n u j e
členy konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Heřmanův Městec,
Jiráskova 842: JUDr. Tomáš Plavec (předseda), Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr. Marie Švadlenová, Mgr. Milena
Pokorná, Mgr. Gabriela Kabešová, Anna Ježková a Jiřina Kvisová a tajemnici komise Ing. Ivanu Jankovskou
II. u k l á d á
rozeslat pozvánky na první jednání komise
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 16.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Autobusový terminál Heřmanův Městec - výběr dodavatele stavby
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Autobusový terminál
Heřmanův Městec" a požádal o rozhodnutí ve věci výběru dodavatele - společnosti Gardenline s.r.o.. Po rozhodnutí
bude administrátor zakázky a dotace (DPU REVIT s.r.o.) pokračovat v činnosti v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a dle podmínek dotace za účelem přípravy smlouvy o dílo k podpisu. Informoval, že město vyzve
administrátora k podání žádosti k poskytovateli dotace o prodloužení termínu dokončení díla do 31.12.2023.

Usnesení č.: R/2021/286
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. r o z h o d u j e
o výběru společnosti Gardenline s.r.o., IČO: 27263827 jako dodavateli veřejné zakázky "Autobusový terminál
Heřmanův Městec"
III. u k l á d á
informovat administrátora dotace a zadávacího řízení společnost DPU REVIT s.r.o. o rozhodnutí ve věci výběru
dodavatele
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2021
IV. u k l á d á
vyzvat administrátora dotace a zadávacího řízení společnost DPU REVIT s.r.o. k podání žádosti k poskytovateli
dotace o změnu termínu dokončení díla do 31.12.2023
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Městské slavnosti - prodloužení ukončení kulturní akce
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost o udělení výjimky pro ukončení pořádání městských slavností
pořádaných dne 25.9.2021 na nám. Míru s ukončením až ve 23.00 hod.

Usnesení č.: R/2021/287
Rada města Heřmanův Městec
I. u d ě l u j e
v souladu s OZV č.5/2016, čl.2/2, výjimku z doby stanovené touto vyhláškou při pořádání městských slavností dne
25.9.2021 až do 23.00 hod., s tím že platí OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě - Radovánek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě - Radovánek, obsahem je rozšíření
nájmu na kuchyňku a malou zasedací místnost v rámci smlouvy a po dohodě rezervace zasedací místnosti a sálu. Velký
sál se bude pronajímat za úplatu.

Usnesení č.: R/2021/288
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Radovánek
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Závěr
Pan místostarosta poděkoval za účast a jednání v 15.45. hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

