Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 3. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 24.02.2021 v 14:00 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

Omluveni:

Jan Bareš; 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. Zřízení věcného břemene - Chotěnice

Josef Kozel (ST)

4. Zřízení věcného břemene - Hálkova

Josef Kozel (ST)

5. Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1765/1

Josef Kozel (ST)

6. Přechod nájmu - pozemek st. 1066

Josef Kozel (ST)

7. Přechod nájmu - st. 1064

Josef Kozel (ST)

8. Nájmy nemovitostí

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9. Smlouva o přeložce - ČEZ Distribuce, a.s. (parkoviště U Bažantnice)

Josef Kozel (ST)

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva o umístění - překládka
CETIN - autobusobý terminál

Josef Kozel (ST)

11. Autobusový terminál - zadání zakázky na výběr dodavatele stavby

Josef Kozel (ST)

12. Autobusový terminál - smlouva o překládce dálkového kabelu (Správa železnic, státní
organizace)

Josef Kozel (ST)

13. Obnova kaple sv. Kříže - smlouvy o dílo na restaurování

Josef Kozel (ST)

14. Kompenzace za vady projektu - čp 4 - Ing.Arch.Macas

Josef Kozel (ST)

15. Stavební úpravy MŠ Jonášova

Josef Kozel (ST)

16. Základní škola Heřmanův Městec - navýšení kapacity školní družiny

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Žádost o navýšení finančního příspěvku - Základní škola Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Čerpání rezervního fondu - Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Vybavení prostor Letního kina na Konopáči novými toaletami - SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Návrh úprav v hotelu Bílý Beránek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Reorganizace TIC - SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

22. Okapové výpustě sportovní haly – SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

23. Žádost o schválení vybudování cyklostojanů s použitím dotace

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

24. Žádost o finanční příspěvek - Rodinné integrační centrum z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

25. Žádost o finanční příspěvek - SONS z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

26. Žádost o finanční příspěvek - Bílý kruh bezpečí, z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

27. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

28. Dotační programy města 2021

Josef Kozel (ST)

29. Navýšení poplatků v OH v rámci změny zákona o odpadech, uzavření dodatků smluv o
nakládání s odpadem

Josef Kozel (ST)

30. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2020 ve struktuře
schválené zastupitelstvem

Josef Kozel (ST)

31. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec

Ing. Ivana Jankovská (KT)

32. Rozpočtové opatření ZM/2021/01

Josef Kozel (ST)

33. Program jednání zastupitelstva města

Josef Kozel (ST)

34. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členů rady města, omluvil ze zdravotních důvodů p. Ing. Sedláčkovou a Jana Bareše.
Informoval o zápisu z jednání dne 3.2.2021, který byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu
připomínky. Předložil program jednání, který byl schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu plnění usnesení, která měla termín splnění v období od 3.2.2021 do 24.2.2021.
Všechna usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/039
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu plnění usnesení s termínem splnění v období od 3.2.2021 do 24.2.2021.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

3.

Zřízení věcného břemene - Chotěnice
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020352/VB2 mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec. Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení NN v
délce 70,5 m do městských pozemků parcelní číslo 576/1 a 572/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je
stanoven dle ceníku náhrad za věcná břemena platného od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.

Usnesení č.: R/2021/040
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020352/VB2 a mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020352/VB2 společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 12.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

4.

Zřízení věcného břemene - Hálkova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-122019240/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o uložení 21 m
kabelového vedení do městských pozemků parcelní číslo 1739/3 a 1755/6 v Hálkově ulici v k.ú. Heřmanův Městec.
Poplatek za zřízení je stanoven dle ceníku náhrad za věcná břemena platného od 21.9.2015 ve výši 15.000, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2021/041
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019240/VB/01 mezi městem
Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy č. IV-12-2019240/VB/01
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 12.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

5.

Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1765/1
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Milana Levínského o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku

parcelní číslo 1765/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek za rodinným domem čp. 758 v ulici Rozsypalova a
pan Levinský měl pronajatu část o výměře 55 m2. Zároveň podala žádost o pronájem této části pozemku paní Mgr.
Dominika Tlapáková. Záměr byl zveřejněn vyvěšením od 25.1. do 10.2.2021.

Usnesení č.: R/2021/042
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost pana Levinského o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1765/1 v k.ú. Heřmanův
Městec o výměře 55 m2
II. s c h v a l u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1765/1 o výměře 55 m2 v k.ú. Heřmanův Městec s
paní Mgr. Dominikou Tlapákovou, bytem **************************** za cenu 4,- Kč/m2/rok
III. u k l á d á
zajistit podepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy s panem Levinským a podepsání nové nájemní smlouvy s
paní Dominikou Tlapákovou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 12.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

6.

Přechod nájmu - pozemek st. 1066
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost paní Marie Morávkové o pronájem pozemku parcelní číslo st. 1066 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek pod garáží v lokalitě za Židovským hřbitovem. Původně byla smlouva psaná na
jejího manžela, který zemřel, a proto požádala o změnu smlouvy.
Usnesení č.: R/2021/043
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1066 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Marií
Morávkovou, bytem ***********************************
II. u k l á d á
zajistit informování paní Morávkové o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.03.2021
III. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1066 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

7.

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.
Jedná se o pozemek pod garáží v lokalitě za Židovským hřbitovem. Původně byla smlouva psaná na jeho otce, který
zemřel a on požádal o změnu smlouvy na sebe.
Usnesení č.: R/2021/044
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č 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 informování pana Mareše o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.03.2021
III. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem pozemku parcelní číslo st. 1064 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

8.

Nájmy nemovitostí
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec na základě usnesení zastupitelstva města z 21.9. 2020, přijatým pod číslem
Z/2020/038, předložil přehled nájmů nemovitostí ve vlastnictví města. V přehledu nejsou uvedeny nájmy bytů, které
jsou řešeny samostatně. Zároveň byl vypracován souhrnný přehled o výši nájemného za nemovitosti, který byl rovněž
součástí podkladových materiálů, ve kterém je uvedeno, jakým způsobem byla výše nájemného stanovována.
Předložil i návrhy na revizi výše nájemného. Podrobně vysvětlil možnosti zvýšení nájemného, ale poukázal na složitou
finanční situaci některých nájemců v době pandemie, navrhl zvážit inflační doložku do nájemních smluv.
Usnesení č.: R/2021/045
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
přehled nemovitostí pronajímaných městem a přehled výše nájemného za tyto pronájmy
II. u k l á d á
provést revizi výše pachtovného za zemědělské pozemky a úhrady za honitby na úroveň tržních cen a zvážení
podání návrhu zastupitelstvu na zvýšení nájemného (pachtovného) za ostatní pozemky
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9.

Smlouva o přeložce - ČEZ Distribuce, a.s. (parkoviště U Bažantnice)
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické energie se

společností ČEZ Distribuce, a.s. v sídlišti U Bažantnice z důvodu plánované stavby parkoviště na pozemku parc. č.
294/1 v k.ú. Heřmanův Městec (za bytovým domem č.p. 784-786). Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. R/2019/355 ze dne 4.11.2019.

Usnesení č.: R/2021/046
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120072328 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120072328 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva o umístění - překládka CETIN - autobusobý terminál
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta připomněl schválenou Smlouvu se společností CETIN a.s. o překládce sítě elektronických komunikací v
Tylově ulici z důvodu připravované stavby autobusového terminálu. Předložil ke schválení dvě smlouvy pro umístění
stavby na pozemcích a budovách ve vlastnictví Města Heřmanův Městec, konkrétně Smlouvu o umístění veřejné
komunikační sítě - pro umístění zařízení v budovách města č.p. 386 a 387 a dále Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti - pro uložení podzemního vedení do pozemků města parc. č. 144/1, 2247/, 2247/19, 2388 v k.ú.
Heřmanův Městec. Totožné smlouvy byly již uzavřeny v roce 2017, ale jejich platnost skončila, a proto jsou uzavírány
nové. Technické řešení a trasy zůstávají beze změny, u smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byl proti
předchozímu znění doplněn pozemek parc. č. 2247/19, který město odkoupilo od společnosti České Dráhy, a.s.
Usnesení č.: R/2021/047
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pro stavbu "16010-042754 VPIC H. Městec (CR), Tylova,
autobus. term." se společností CETIN a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě pro stavbu "16010-042754 VPIC H. Městec (CR),
Tylova, autobus. term." se společností CETIN a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu "16010-042754 VPIC H. Městec (CR), Tylova,
autobus. term." se společností CETIN a.s.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu "16010-042754 VPIC H. Městec (CR),
Tylova, autobus. term." se společností CETIN a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

11. Autobusový terminál - zadání zakázky na výběr dodavatele stavby
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města zadávací dokumentaci veřejné zakázky Autobusový terminál Heřmanův Městec.
Konstatoval, že dokumentaci zpracovala společnost DPU REVIT s.r.o., která pro město zajišťuje administraci dotace.
Podrobně vysvětlil přípravu zadání zakázky. Pan místostarosta JUDr. Plavec potvrdil dobrou spolupráci se společností
při přípravě zadávací dokumentace. Pan místostarosta Ryčl doplnil, že se jedná o velkou zakázku, a doporučil
projednat výsledek výběrového řízení na úrovni zastupitelstva města. Diskuse proběhla nad časovým
harmonogramem stavby.
Usnesení č.: R/2021/048
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky Autobusový terminál Heřmanův Městec
II. s c h v a l u j e
vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby Autobusový terminál Heřmanův Městec
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

12. Autobusový terminál - smlouva o překládce dálkového kabelu (Správa železnic, státní organizace)
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě s
organizací Správa železnic, státní organizace. Přeložka se týká dálkového kabelu DK26 a je součástí stavby
autobusového terminálu. Důvodem přeložky je vymístění stávajícího kabelu z prostoru stavby terminálu. Novou
trasou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví města. Vlastníky pozemků, po kterých povede nová trasa kabelu, jsou
Česká republika (právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace) a České dráhy, a.s.
Usnesení č.: R/2021/049
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. E791-S-2729/2020 o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě s
organizací Správa železnic, státní organizace
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. E791-S-2729/2020 o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační
sítě s organizací Správa železnic, státní organizace
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

13. Obnova kaple sv. Kříže - smlouvy o dílo na restaurování
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrhy smluv na restaurátorské práce v rámci obnovy kaple sv. Kříže. Připomněl, že v loňském

roce byl vybraný dodavatel stavebních prací (společnost WANDEL CZECH s.r.o.), který provedl injektáže zdiva a letos
má provádět hlavní část obnovy kaple. Protože se zakázka na výběr dodavatele několikrát opakovala, neboť se
nepodařilo sehnat dodavatele kompletní obnovy, byla zakázka vypsaná pouze na stavební část a restaurátoři byli
poptáni samostatně. Protože vybraný dodavatel stavební části sdělil, že by mohl zajistit i restaurátorské práce
subdodavatelsky osobami s příslušnou licencí, byl poptán i on. Vzhledem k cenovým rozdílům však jeho nabídky
nebyly výhodné. Poslední koordinační schůzka s dodavateli se konala 23.2.2021 a na základě tohoto jednání dojde k
několika úpravám textu smluv. Smlouvu na Restaurování obrazu a nápisu na omítce navrhuje výběrová komise
schválit s ak. mal. Romanem Ševčíkem, jedná se o restaurátora, který se podílel již na zpracování projektové
dokumentace obnovy kaple a jeho nabídková cena činí 110.600 Kč bez DPH. Druhý uchazeč společnost WANDEL
CZECH s.r.o. nabídla cenu prostřednictvím subdodavatele ve výši 329.563,20 Kč bez DPH. Projektant v roce 2018
ocenil práce na 97.600 Kč bez DPH. Druhou smlouvu na Kamenné prvky (sloupky, sokl, kolové odrazníky, erby)
navrhuje komise schválit s restaurátorem MgA. Ondřejem Špásem, který se podílel již na zpracování projektové
dokumentace obnovy kaple a jeho nabídková cena činí 276.670 Kč. Další nabídka od společnosti WANDEL CZECH s.r.o.
byla na cenu 358.850 Kč bez DPH, a třetí podal BcA. Jaroslav Vrbata ve výši 293.150 Kč bez DPH. Projektant v roce
2018 ocenil práce na 158.600 Kč bez DPH (od té doby došlo k výraznému zhoršení stavu, především soklu).
Usnesení č.: R/2021/050
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na restaurování kamenných prvků v rámci obnovy kaple sv. Kříže s MgA. Ondřejem
Špásem
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na restaurování kamenných prvků v rámci obnovy kaple sv. Kříže s MgA. Ondřejem
Špásem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na restaurování malby a nápisu na omítce v rámci obnovy kaple sv. Kříže s ak. mal.
Romanem Ševčíkem
IV. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na restaurování malby a nápisu na omítce v rámci obnovy kaple sv. Kříže s ak. mal.
Romanem Ševčíkem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

14. Kompenzace za vady projektu - čp 4 - Ing.Arch.Macas
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že na základě usnesení RM č. R/2020/344 ze dne 22.12.2020 byl Ing. Arch. Josef Macas
vyzván k jednání na téma kompenzace vad projektu rekonstrukce čp.4. Osobní jednání proběhlo dne 11.2.2021 za
účasti starosty, obou místostarostů a zástupce odboru Správy majetku. Po proběhlém jednání byl městu zaslán návrh
na řešení vzniklé situace formou zpracování ověřovací studie na využití půdních prostorů školy - čp. 1. bez nároku na
honorář.
Usnesení č.: R/2021/051
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s návrhem Architektonické kanceláře Ing. Arch. Josefa Macase týkající se kompenzace vad "Projektové

dokumentace rekonstrukce domu č.p.4" ve formě bezplatného vypracování ověřovací studie "Využití půdních
prostorů školy č.p.1 v Heřmanově Městci".
II. u k l á d á
objednat bezplatné zpracování ověřovací studie "Využití půdních prostorů školy č.p.1 v Heřmanově Městci" u
Architektonické kanceláře Ing. Arch. Josefa Macase
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

15. Stavební úpravy MŠ Jonášova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební
úpravy v MŠ Jonášova. Cílem úprav je rekonstrukce prostor, které využívalo rodičovské centrum Radovánek na další
oddělení MŠ. Vzhledem k tomu, že termín pro podání nabídek byl stanovený na 22.2.2021, tedy po odeslání podkladů
pro jednání rady města, byly kompletní podklady předloženy až na samotném jednání (protokol, rozpočet, návrh
smlouvy, harmonogram). Konstatoval, že vyzváno bylo 18 společností, 9 nereagovalo, 5 se omluvilo a 4 podaly
nabídku.
Usnesení č.: R/2021/052
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Stavební úpravy MŠ Jonášova
II. s c h v a l u j e
realizaci stavebních úprav a uzavření smlouvy o dílo na zakázku Stavební úpravy MŠ Jonášova se společností L-B
stavební s.r.o., Podfortenská 103, Chrudim, IČO 27476570
III. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo na zakázku Stavební úpravy MŠ Jonášova se společností L-B stavební s.r.o.,
Podfortenská 103, Chrudim, IČO 27476570
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

16. Základní škola Heřmanův Městec - navýšení kapacity školní družiny
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost paní ředitelky základní školy, Mgr. Jany Šindelářové o stanovisko rady
města k navýšení kapacity školní družiny Základní školy Heřmanův Městec z původních 150 na 170 žáků z důvodů
současné nedostačující kapacity, při které musí zamítat nové žádosti o přijetí. Stanovisko rady města je nezbytné s
ohledem na uvedení počtu žáků v rejstříku škol a školských zařízení. Navýšení kapacity školní družiny by
předpokládalo vytvoření nového oddělení školní družiny a navýšení počtu zaměstnanců o část úvazku. Dle sdělení
paní ředitelky bude pedagog financován z prostředků KÚ (MŠMT). Pro budoucí rok je předpoklad umístit oddělení
školní družiny do nové přístavby školy.

Usnesení č.: R/2021/053
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení kapacity školní družiny Základní školy Heřmanův Městec ze 150 na 170 žáků
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 01.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

17. Žádost o navýšení finančního příspěvku - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky základní školy, Mgr. Jany Šindelářové, MBA o navýšení
finančního příspěvku na pořízení schodiště do dvora u rekonstruované budovy čp. 4 z 90 000 Kč na 200 000 Kč.
Původní částka byla stanovena pouze na základě ceny dveří a schodiště. Po zadání zpracování cenové nabídky došlo k
navýšení částky z důvodů dalších úprav. V současné době jsou dveře a schodiště pouze provizorní, do budoucna by ale
škola vstup zachovala a využila pro snadnější a bezpečnější přístup z hlavní budovy do dvora.
Usnesení č.: R/2021/054
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
ke schválení navýšení finančního příspěvku na pořízení schodiště do dvora u rekonstruované budovy čp. 4 z
90.000 Kč na 200.000 Kč
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce základní školy Heřmanův Městec, Mgr. Janě Šindelářové, MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.03.2021
III. u k l á d á
zařadit do programu jednání zastupitelstva města k bodu rozpočtové opatření 1
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

18. Čerpání rezervního fondu - Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky MŠ Jiráskova Mgr. Irmy Celundové o čerpání rezervního
fondu. Finanční prostředky budou použity na nákup nové pračky v hodnotě do 10 000 Kč. Původní pračka dle sdělení
ředitelky MŠ dosloužila. Stav rezervního fondu k 31.12.2020 činí 44 596,41 Kč.
Usnesení č.: R/2021/055
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu ve výši do 10 000 Kč za účelem pořízení nové pračky
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: 08.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

19. Vybavení prostor Letního kina na Konopáči novými toaletami - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. o investiční
příspěvek ve výši 180.000 Kč na vybudování nových toalet na pozemku města v areálu Letního kina Konopáč. Toalety
by byly využívány při pořádání filmových představení i dalších kulturních akcí v průběhu letní sezony. Aktuálně jsou k
dispozici pouze 2 suché toalety bez vybavení vodou, nové toalety jsou navrženy jako kontejner s oddělenými vchody
pro muže a pro ženy, s umyvadly s teplou i studenou vodou. Napojení na vodu, kanalizaci i elektřinu dle předběžné
dohody umožní Autokempink Konopáč.
Usnesení č.: R/2021/056
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
poskytnutí investičního příspěvku SPOKULU HM, p.o. ve výši 180.000 Kč na vybudování nových toalet na pozemku
města v areálu Letního kina Konopáč
II. u k l á d á
zařadit do programu jednání zastupitelstva města k bodu rozpočtové opatření 1
III. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

20. Návrh úprav v hotelu Bílý Beránek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. na provedení
stavebních úprav v druhém nadzemním podlaží hotelu Bílý Beránek. Konstatoval, že navržené úpravy považuje za
smysluplné, ale o jejich realizaci by mělo být rozhodnuto až podle finanční situace města v souvislosti se zamýšlenými
dalšími investicemi (rekonstrukce MŠ Jonášova, výstavba autobusového terminálu). Pan místostarosta Ryčl navrhl
počkat až bude uzavřeno výběrové řízení na autobusový terminál a pak se znalostí finanční náročnosti rekonstrukce
MŠ Jonášova a autobusového terminálu rozhodnout o dalším postupu. Návrh úprav doporučil posoudit architektem
města.
Usnesení č.: R/2021/057
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s návrhem stavebních úprav druhého nadzemního podlaží hotelu Bílý Beránek, s tím, že o termínu jejich realizace
bude rozhodnuto, až podle finančních možností města

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

21. Reorganizace TIC - SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. , pana Nevečeřala na
reorganizaci TIC Heřmanův Městec. Pan Nevečeřal ve svém návrhu uvádí cíle a harmonogram postupných změn, cílem
reorganizace je lepší efektivita práce, nový styl práce nových zaměstnanců, ale značku TIC i členství v Asociaci TIC rušit
nehodlá.
Usnesení č.: R/2021/058
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
reorganizaci TIC Heřmanův Městec ze dne 25.1.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

22. Okapové výpustě sportovní haly – SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. , pana Nevečeřala o příspěvek na
opravu okapových výpustí sportovní haly. Sportovní hala se opakovaně potýká se zatékáním dešťové vody do chodeb
u šaten.
Usnesení č.: R/2021/059
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
opravu okapových výpustí sportovní haly
II. s c h v a l u j e
úhradu opravy městem Heřmanův Městec
III. s c h v a l u j e
odčerpání fondu investic ve výši 47 900 Kč příspěvkové organizaci SPOKUL HM
IV. u k l á d á
zařadit do programu jednání zastupitelstva města k bodu rozpočtové opatření 1
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.03.2021
V. u k l á d á
dát na vědomí panu Nevečeřalovi, řediteli SPOKUL HM, p.o.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

23. Žádost o schválení vybudování cyklostojanů s použitím dotace
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. pana Nevečeřala na zbudování
stojanů na kola, případně cykloboxů, na zahradě multifunkčního centra. Konstatoval, že návrh se považuje za správný
a navrhuje mu vyhovět v rozsahu stojanů na kola s přístřeškem, nikoli cykloboxů, které považuje za nadbytečné.
Náklady by z převážné části měly být hrazeny z dotace Pardubického kraje.
Usnesení č.: R/2021/060
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na vybudováním stojanů na kola s přístřeškem na zahradě multifunkčního centra.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

24. Žádost o finanční příspěvek - Rodinné integrační centrum z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost Rodinného a integračního centra z.s. Pardubice o dotaci na činnost. Vzhledem k
platným zásadám a pravidlům ji nelze poskytnout z vypsaných dotací, protože spolek nemá sídlo v Heřmanově Městci.
Vzhledem k tomu, že služeb centra využívá i jedna rodina z Heřmanova Městce, navrhla z kapitoly Rezerva rady
poskytnout příspěvek 3.000,- Kč. Doplnila, že v rozpočtu na rok 2020 je na tuto kapitolu schváleno 46.000,- Kč, v
letošním roce byl zatím poskytnut jeden příspěvek ve výši 3.000,- Kč a jedna žádost byla zamítnuta. Navrhovaná výše
je stejná jako v minulých letech, kdy tomuto spolku rada města příspěvek odsouhlasila.
Usnesení č.: R/2021/061
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost spolku Rodinné a integrační centrum z.s. Pardubice IČO 27026728, 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: 12.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

25. Žádost o finanční příspěvek - SONS z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost neziskové organizace SONS z.s. o finanční příspěvek na činnost spolku, především
volnočasových aktivit lidí s těžkým zdravotním postižením. Upozornila, že v se do aktivit tohoto spolku zapojuje 11
občanů našeho města, a proto navrhla z kapitoly Rezerva rady poskytnout příspěvek 3.000,-. V rozpočtu na rok 2021
je na tuto kapitolu schváleno 46.000,- Kč, zůstatek činí 43.000,- Kč. V letošním roce se jedná o žádost třetího spolku,
vyhověno bylo jedenkrát. Navrhovaná výše je stejná jako minulé roky, kdy tomuto spolku rada města příspěvek
odsouhlasila.
Usnesení č.: R/2021/062

Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost spolku SONS, z.s. oblastní pobočka Městský park 274, Chrudim, IČO 65399747, 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: 12.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

26. Žádost o finanční příspěvek - Bílý kruh bezpečí, z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost neziskové organizace Bílý kruh bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na činnost spolku,
která se zaměřuje na pomoc obětem trestných činů, popř. na pomoc pozůstalým po těchto obětech. Připomněla, že
na lince pomoci vypomáhá i paní vedoucí sociálního odboru Mgr. Kopecká. Navrhla z kapitoly Rezerva rady
poskytnout příspěvek 3.000,-. V rozpočtu na rok 2021 je na tuto kapitolu schváleno 46.000,- Kč, zůstatek činí 40.000,Kč. V letošním roce se jedná o žádost čtvrtého spolku, vyhověno bylo jedenkrát, další byla předchozím bodem
programu jednání. Navrhovaná výše je stejná jako minulé roky, kdy tomuto spolku rada města příspěvek odsouhlasila.
Usnesení č.: R/2021/063
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost spolku Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2, Praha 5 IČO 47607483, 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: 12.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

27. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila radě města ke schválení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu se zápisem
komise ze dne 17.2.2021 a to ve výši 150.000 Kč paní Alexandře Vyskočilové.
Usnesení č.: R/2021/064
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení v souladu se zápisem komise ze dne 17.2.2021 a to ve výši 150.000 Kč
paní Alexandře Vyskočilové, bytem ******************************.
II. u k l á d á
projednat poskytnutí půjčky v zastupitelstvu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního

Termín: 08.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

28. Dotační programy města 2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil na základě návrhů příslušných komisí rady města a dle Zásad o poskytování dotací schválených
usnesením rady města ze dne 27.01.2020 č. R/2020/024 návrh na rozdělení dotačních programů města pro rok 2021.
Členové rady města se shodli, že plně akceptují rozhodnutí komisí.
Usnesení č.: R/2021/065
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Přehled podaných žádostí - dotace z rozpočtu města rok 2021
II. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č.01/2021 ze dne 07.02.2021
III. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Kulturní komise č.01/2021 ze dne 11.02.2021
IV. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Sportovní komise č. 01/2021 ze dne 08.02.2021
V. s c h v a l u j e
Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2021 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle
programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Spolek Chotěňáček - 4.000 Kč
- Lučněnka - 5.000 Kč
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu H.M. - 6.000 Kč
- T.J. Sokol HM - 12.000 Kč
- Česká tábornická unie - T.K. Starý pušky H.M. - 14.000 Kč
- Spolek přátel Heřmanova Městce - 15.000 Kč
- Farní sbor Československé církve evangelické v H.M. - 16.000 Kč
- Spolek VESELO (pro malé i velké) - 16.000 Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské v H.M. - 23.000 Kč
- SDH Chotěnice - 25.000 Kč
- Živé město - 30.000 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace H.M. - 30.000 Kč
- Spolek Heřmani HM - 33.000 Kč
- Divadelní soubor Heřman - 45.000Kč
- Rodičovské centrum RADOVÁNEK - 47.600 Kč
VI. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města přidělení dotace z dotačních programů města pro rok 2021 v celkovém úhrnu ve prospěch
spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 50.000 Kč
- Běžecký klub HM - 55.000 Kč
- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. - 59.000 Kč
- Modelářský klub Heřmanův Městec - 63.000 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 75.600 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 200.000 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 290.000 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 312.000 Kč

VII. u k l á d á
zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci dle zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu města Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 01.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

29. Navýšení poplatků v OH v rámci změny zákona o odpadech, uzavření dodatků smluv o nakládání s odpadem
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrhy dodatků od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na navýšení poplatků za
nakládání s odpady. K navýšení poplatků dochází vzhledem ke změně zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném
znění s účinností od 1.1.2021. Jedná se o sazby mezi městem a společností a nemusí nutně znamenat zvýšení poplatku
pro občany.
Navýšení cen za nakládání s odpady se týká pouze poplatků, které jsou upraveny od 1.1.2021 v novém znění zákona.
Inflaci, či jiná navýšení, do nových cen za nakládání s odpadem společností nebyla promítnuta. V dodatku smlouvy
navrhuje zrušit příjem pneumatik do sběrného dvora z důvodů jejich sběru ve zpětném odběru mimo režim zákona o
odpadech. Ceny u svozu komunálního odpadu byly zpracovány do přehledné tabulky, např. za papír za předchozí
období bylo fakturováno 500 Kč/t, pro rok 2021 navrhována 0 Kč/t, u plastu za předchozí období bylo fakturováno 750
Kč/t, pro rok 2021 navrhována částka 1 500 Kč/t, cena za sklo zůstává 0 Kč/t, za bioodpad zůstává 250 Kč/t, u
směsného komunálního odpadu dochází k navýšení pouze o 45 Kč dle zákonem navýšeného rekultivačního poplatku, z
původní ceny 900 Kč/t, na novou cenu 945 Kč/t. Dle sdělení paní Kalivodové ze společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. dojde při podobné produkci odpadů v našem městě k ročnímu navýšení plateb za nakládání s
odpadem cca o 290.000 Kč.
Usnesení č.: R/2021/066
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
nově stanovené ceny za nakládání s odpadem
II. s c h v a l u j e
uzavření dodatků ke Smlouvě o nakládání s odpadem města Heřmanův Městec ze dne 20.7.2018 a ke Smlouvě o
provozování sběrného dvora města Heřmanův Městec ze dne 20.7.2018
III. u k l á d á
zajistit uzavření dodatků ke Smlouvě o nakládání s odpadem města Heřmanův Městec ze dne 20.7.2018 a ke
Smlouvě o provozování sběrného dvora města Heřmanův Městec ze dne 20.7.2018
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

30. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2020 ve struktuře schválené zastupitelstvem
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2020 ve struktuře schválené
zastupitelstvem. Příjmy celkem jsou plněny na 94,1 %, výpadek daňových příjmů kvůli koronaviru je cca 9 % (7,7 mil.Kč
- po započtení mimořádného příspěvku ve výši 6 mil. výpadek jen 1,7 mil. Kč, tj. - 2 %). Výdaje celkem jsou čerpány ve
výši 89,6 %, z toho běžné 94,8 % a kapitálové 74,8 %. Předpoklad, že čerpání investic se v 4.čtvrtletí roku ještě zvýší,

byl tedy naplněn (pokračovaly větší akce - dokončena Přístavba hasičské zbrojnice, pokračovaly akce ul. Jiráskova, č.p.
244 a č.p. 4). Celková bilance plnění rozpočtu k 31.12.2020 činí -3,4 mil Kč (upravený rozpočet činil schodek -10,9
mil.Kč). Nižší skutečný schodek byl dosažen úsporami ve výdajích (MěÚ a samospráva -1,5 mil.Kč, Správa maj. -2,6 mil.
Kč, MP -0,7 mil. Kč) a nenaplnění některých kapitálových výdajů (-10,2 mil.Kč).
Usnesení č.: R/2021/067
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 31.12.2020

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

31. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.12.2020.
Např. lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 2.860.014,00 Kč, ztrátu vykázalo veřejné WC – 430.871,00 Kč. Celkový
zisk vedlejšího hospodářství za rok 2020 činí po odečtení daně z příjmů právnických osob DPPO 1.961.179,00 Kč.
Usnesení č.: R/2021/068
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31.12.2020
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

32. Rozpočtové opatření ZM/2021/01
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Rozpočtového opatření č. 1/2021. Na straně příjmů se jedná o převody z fondu
investic ZŠ (oprava střechy) a SPOKUL HM, p.o. (oprava okapů) a potvrzenou dotaci od Pardubického kraje na
pečovatelskou službu. Ve výdajové časti je hlavním bodem dokončení ul. Jiráskova a stavební úpravy v MŠ Jonášova,
požadavky příspěvkových organizací a některé další nutné akce. Celková bilance opatření činí - 14.371.000,- Kč.
Usnesení č.: R/2021/069
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2021 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení
II. u k l á d á
předložit rozpočtové opatření č. 1 / 2021 Zastupitelstvu města ke schválení
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 26.02.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

33. Program jednání zastupitelstva města
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil, dle odsouhlaseného plánu činnosti rady a zastupitelstva města, ke schválení program jednání
zastupitelstva města dne 8.3.2021. Oproti navrženému programu, který byl poskytnut členům rady města v
podkladových materiálech k jednání, byl doplněn bod Schválení změny územního plánu č. 2.
Usnesení č.: R/2021/070
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
program jednání zastupitelstva města Heřmanův Města dne 8.3.2021:
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) Cenová mapa - navýšení o inflaci
11) Schválení změny územního plánu č. 2
12) Dotační programy města 2021
13) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
14) Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2020
15) Rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 1/2021
16) Diskuse
17) Závěr
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

34. Závěr
Pan starosta informoval o situaci v městských kotelnách, tj. o hladkém přechodu na nového provozovatele a
připravovaných technologických opatřeních (změkčování používané vody, rekonstrukce kotlů). Dále sdělil, že
respirátory budou poskytnuty pracovníkům ve školství. O testech a nástupu dětí do škol není rozhodnuto. Očkování
pedagogů má být přes registrační systém, registrovat se musí každý pedagog sám.
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval o obdržení povolení umístění dopravních značek na časově omezené
parkování na náměstí Míru.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

