Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 5. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 31.03.2021 v 14:00 hod.,
jednací sál, 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. Výměna městského bytu Masarykovo náměstí čp. 33 - Miloslav Turina

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

4. Přidělení místnosti Masarykovo náměstí čp. 33 - Jiří Morávek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

5. FK Jiskra Heřmanův Městec - výpůjčka pozemků

Josef Kozel (ST)

6. Smlouva o realizaci překládky CETIN a.s. - přechod na náměstí Míru

Josef Kozel (ST)

7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace - pečovatelská služba

Josef Kozel (ST)

8. Dotační řízení MPSV - pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb

Josef Kozel (ST)

9. Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2021

Josef Kozel (ST)

10. SPOKUL HM, p.o. - schválení navrhovaného ceníku do Sportovní haly od 1.7.2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec – přijetí věcných darů

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - přijetí věcného daru

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Schválení ročních účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací na základě
vnitřní směrnice č. 24

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Základní škola Heřmanův Městec - Žádost o udělení souhlasu s realizací projektu
Šablony III

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Žádost o čerpání Rezervního fondu na pořízení teplovodního výměníku ve sportovní
hale – SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, omluvil ze zdravotních důvodů p. Ing. Sedláčkovou. Podal informace
o zápisu z jednání dne 17.3.2021, který byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky.
Předložil návrh programu, který byl následně schválen všemi přítomnými.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 17.3.2021 do 31.3.2021. Všechna usnesení byla
splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/090
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 17.3.2021 do 31.3.2021.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Výměna městského bytu Masarykovo náměstí čp. 33 - Miloslav Turina
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval o zhoršujícím se zdravotním stavu Miloslava Turiny a doporučil pro něj
výměnu přiděleného městského bytu č. 16 za byt č. 6A na adrese Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2021/091
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1. ukončení nájemního vztahu na městský byt č. 16, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec s Miloslavem
Turinou, a to dohodou ke dni 31.3.2021
2. uzavření Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 6A, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec s
Miloslavem Turinou, a to od 1.4.2021 do 30.9.2021 za cenu 55,- Kč za m2
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dohody o ukončení nájemního vztahu a Smlouvy o nájmu městského bytu s Miloslavem Turinou
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 01.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Přidělení místnosti Masarykovo náměstí čp. 33 - Jiří Morávek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh na přidělení místnosti pana Jiřímu Morávkovi v prostorách Medova.
Vzhledem k tomu, že v předchozím bodě jednání bylo schváleno přidělení bytu 6A p. Turinovi, uvolnila se po něm
místnost s číslem č. 16. a pan místostarosta doporučil od 1.4.2021 panu Morávkovi místnost poskytnout.
Usnesení č.: R/2021/092
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení místnosti Jiřímu Morávkovi, trvale bytem Svinčany čp. 52, na adrese Masarykovo náměstí čp. 33,
Heřmanův Městec od 1.4.2021 do 30.9.2021 za sníženou cenu 32,34 Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Morávkem
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 01.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

FK Jiskra Heřmanův Městec - výpůjčka pozemků
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost Fotbalového klubu Jiskra Heřmanův Městec o výpůjčku pozemků parcelní číslo 297/1 a
301/3, na které leží část fotbalového hřiště. Dále navrhl výpůjčku stavebních pozemků st. 1359, st. 1358, st. 1733, st.
1732, st. 1731, st. 1730 a st. 1734, na kterých stojí kabiny a další příslušenství hřiště, vše v k.ú. Heřmanův Městec. Na
pozemek parcelní číslo 297/2 byla sepsána smlouva o výpůjčce v roce 2012.
Usnesení č.: R/2021/093
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemků s Fotbalovým klubem Jiskra Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pozemky parcelní číslo 297/1, 301/3, st. 1359, st. 1358, st. 1733, st. 1732, st. 1731, st.
1730 a st. 1734 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 16.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Smlouva o realizaci překládky CETIN a.s. - přechod na náměstí Míru
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se
společností CETIN a.s. z důvodu připravované realizace stavebních úprav přechodu pro chodce na náměstí Míru,
konkrétně proti budově České spořitelny.

Usnesení č.: R/2021/094
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností CETIN a.s. o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2021_0003
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy se společností CETIN a.s. o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK
2021_0003
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

7.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - pečovatelská služba
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Smlouvu č. OSV/21/70985 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace
Pardubického kraje byla Pečovatelské službě Heřmanův Městec přiznána ve výši 876 000 Kč.
Usnesení č.: R/2021/095
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. OSV/21/70985 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Pečovatelská služba Heřmanův
Městec mezi Městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy č. OSV/21/70985 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Pečovatelská služba
Heřmanův Městec mezi Městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem.
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 02.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Dotační řízení MPSV - pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že MPSV vyhlásilo v dotačním programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb 11. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb,
v našem případě pro lze žádat pečovatelskou službu. Dotace je určena na zakoupení automobilu pro poskytovatele
terénních a ambulantních sociálních služeb, a to za účelem přepravy za klientem nebo k převozu klienta. Informoval,
že maximální výše dotace pro pořízení automobilu je 600 000,- Kč a tvoří max. 75 % způsobilých výdajů, zbylých 25 %
uznatelných výdajů hradí účastník programu z vlastních zdrojů.

Usnesení č.: R/2021/096
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci MPSV v programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - výzva
č. 11 Pořízení automobilu pro poskytovatele soc. služeb.
II. u k l á d á
podat žádost o dotaci MPSV
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 15.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón byla Ministerstvem kultury ČR pro rok 2021 městu Heřmanův Městec přidělena dotace ve výši
460.000 Kč, která má být rozdělena mezi jednotlivé akce obnovy památek realizované již v roce 2020. Pokud je
vlastníkem památky jiná osoba než město, je podmínkou přidělení příspěvku z dotace Ministerstva kultury ČR, také
finanční spoluúčast města a schválení poskytnutí příspěvku vlastníkovi památky Zastupitelstvem města. Jedná se o
opravu kaple sv. Kříže v ulici 5. května (vlastník město) a opravu fasády budovy fary č.p. 26 na náměstí Míru - severní
strana (vlastník Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův Městec). V případě fary se jedná o celkové náklady:
355.677,56 Kč, z toho neuznatelné: 32.015,12 Kč a uznatelné: 323.662,44 Kč, příspěvek ministerstva kultury ve výši
max 50 % tj. 157.000,00 Kč, příspěvek z rozpočtu města min 10 % tj. 33.000,00 Kč a vlastní zdroje vlastníka min 40 %
tj. 133.662,44 Kč.
Usnesení č.: R/2021/097
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozdělení dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace MPZ
II. d o p o r u č u j e
poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2021 Římskokatolické farnosti - děkanství Heřmanův
Městec v celkové výši 190.000 Kč, z toho 157.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury ČR a 33.000 Kč z
rozpočtu Města Heřmanův Městec na akci Fara č.p. 26 - oprava fasády
III. u k l á d á
projednat poskytnutí příspěvku v zastupitelstvu města
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 30.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. SPOKUL HM, p.o. - schválení navrhovaného ceníku do Sportovní haly od 1.7.2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení Ceník služeb Sportovní haly Heřmanův Městec, který vypracoval
ředitel příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o., s navrhovanou platností od 1.7.2021. Již jednou byl ceník na
programu rady města, dne 21.12.2020 bylo usnesením č. R/2020/347 doporučeno předložit navrhovaný ceník vstupů
do haly k projednání sportovní komisi a s jejím stanoviskem nově zařadit na následující jednání rady města. Sportovní

komise na svém zasedání dne 8.2.2021 vydala k nově navrhovanému ceníku nesouhlasné stanovisko a doporučila pro
letošní rok nájem zachovat. Pan místostarosta i přes negativní stanovisko sportovní komise navrhl nový ceník schválit.
Zdůvodnil to tím, že sportovní hala je dlouhodobě značně prodělečná a zvýšení nájmu by mohlo tuto bilanci částečně
zlepšit. Místní oddíly a spolky mají výraznou slevu, takže se jich zvýšení dotkne jen nepatrně.
Usnesení č.: R/2021/098
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navrhovaný Ceník služeb Sportovní hala Heřmanův Městec s platností od 1.7.2021
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 12.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec – přijetí věcných darů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrhy na přijetí věcných darů domovem pro seniory. Jedná se o invalidní
vozík v hodnotě 2 000 Kč, dárcem je paní Aišmanová Naděžda, mechanický vozík zn. Days v hodnotě 1 000 Kč od paní
Jany Tetřevové a chodítko v hodnotě 500 Kč od paní Luxové Olgy.
Usnesení č.: R/2021/099
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - invalidního vozíku od paní
Aišmanové Naděždy
II. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - mechanického vozíku zn. Days
od paní Jany Tetřevové
III. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - chodítka od paní Luxové Olgy
IV. u k l á d á
informovat ředitele Domova pro seniory, U Bažantnice Heřmanův Městec, pana Ing. Petra Mazuru
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 12.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - přijetí věcného daru
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh na přijetí věcného daru domovem pro seniory. Jedná se o TV značky
JVC a držák v hodnotě 5 000 Kč. Dárcem je pan Miroslav Houžvička.

Usnesení č.: R/2021/100
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec v podobě TV značky JVC a držáku
v hodnotě 5 000 Kč od pana Miroslava Houžvičky, bytem Chrudim
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, panu Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 12.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Schválení ročních účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací na základě vnitřní směrnice č. 24
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil podklady ke schválení ročních účetních závěrek příspěvkových organizací
zřízených Městem Heřmanův Městec a návrhy ředitelů PO na rozdělení hospodářských výsledků jednotlivých
příspěvkových organizací. Návrhy byly upraveny ve spolupráci s odborem finančním tak, aby u všech školských zařízení
byl příspěvek do fondu odměn nulový.
Usnesení č.: R/2021/101
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací: Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim,
náměstí Míru 1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní škola Heřmanův
Městec, Masarykovo náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřská škola, Heřmanův
Městec, Jonášova 726, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791, SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533,
Domov pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův Městec
II. s c h v a l u j e
rozdělení hospodářských výsledků za rok 2020:
Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1 fond odměn 0 Kč, rezervní fond 197.557,33 Kč,
Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47 fond odměn 0 Kč, rezervní fond 103.539,63 Kč,
Speciální základní škola Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46 fond odměn 0 Kč, rezervní fond 215.439,30
Kč,
Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842 fond odměn 0 Kč, rezervní fond 137.141,98 Kč,
Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726 fond odměn 0 Kč, rezervní fond 62.135,82 Kč,
Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791 fond odměn 0 Kč, rezervní fond 39.361,12 Kč,
SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533 fond odměn 37.000,- Kč, rezervní fond 10.211,13 Kč,
Domov pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův Městec fondy nevytváří
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací: Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí
Míru 1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní škola Heřmanův Městec,
Masarykovo náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřská škola, Heřmanův Městec,
Jonášova 726, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791, SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533, Domov
pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 12.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Základní škola Heřmanův Městec - Žádost o udělení souhlasu s realizací projektu Šablony III
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky školy Mgr. Jany Šindelářové o souhlas zřizovatele se
zapojením Základní školy Heřmanův Městec do projektu Šablony III – zlepšení klimatu školy. V rámci realizace
projektu (doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce, projektový den mimo školu,
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol atd.) by základní škola získala finanční dotaci ve výši 1 331 717 Kč.
Usnesení č.: R/2021/102
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Základní škole Heřmanův Městec realizaci projektu Šablony III – zlepšení klimatu školy
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: 12.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Žádost o čerpání Rezervního fondu na pořízení teplovodního výměníku ve sportovní hale – SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. pana Dalimila Nevečeřala o čerpání
rezervního fondu na pořízení nového teplovodního výměníku, který ohřívá čerstvý vzduch přiváděný do prostoru
hlavní palubovky ve sportovní hale. Cena nového výměníku včetně montáže je cca 52 478 Kč včetně DPH. Výměník by
byl financován z prostředků organizace a pan ředitel žádá o povolení čerpání rezervního fondu do výše 53 000 Kč.
Výše finančních prostředků na rezervním fondu k 31.12.2020 činí 115 977,03 Kč. Částku 53 000 Kč je nutné převést
z rezervního fondu do investičního fondu a následně použít na zakoupení výměníku.
Usnesení č.: R/2021/103
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
SPOKULU HM, p.o. převod finančních prostředků ve výši 53 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
II. s c h v a l u j e
SPOKULU HM, p.o. pořízení nového teplovodního výměníku do sportovní haly do výše 53 000 Kč
III. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKULU HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 12.04.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Závěr
Pan starosta informoval, že byla podána žádost o souhlas města s napojením přístupové komunikace ze silnice 3. třídy
k plánované stavbě obchodního centra pro potřeby stavebního řízení. Dále informoval o iniciování výstavby okružní
křižovatky na silnici 1. třídy v lokalitě Pankrác. Následně popsal situaci se změnou parkování na náměstí Míru, ke které

došlo od pondělí 29.3.2021. Parkování se týkala i další informace ohledně vyhrazeného parkoviště u bytovky V Lukách
čp. 955.
Pan místostarosta Ryčl informoval o měření radonu v MŠ Jonášova, které proběhlo v roce 2013 a bylo na úrovni 30 %
vyhláškou povolené hodnoty. V prostorách plánované rekonstrukce byla naměřena úroveň nad horní hranicí
normované hodnoty a nařízení udělat opatření vzniká při 10násobném překročení horní hranice povolené hodnoty,
nicméně v rámci rekonstrukce se uplatní protiradonové opatření. Tlumočil návrh obyvatel Radlína na využití
dotačního programu na pořízení domovních čističek odpadních vod vypsaného ministerstvem životního prostředí.
Pan starosta jednání v 16.00 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

