Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 22. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 15.12.2021 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; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Ing. Lenka Ulrichová

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:

Petr Steklý, zástupce společnosti MUNIPOLIS s.r.o.

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Zřízení věcného břemene - U Bažantnice

Josef Kozel (ST)

4. Prodloužení nájemní smlouvy - p. Vávra

Josef Kozel (ST)

5. Hladinoměry a srážkoměr - servisní smlouva

Josef Kozel (ST)

6. Smlouva o poskytnutí služby PEKASS Assistance na pojištění Reverzního traktoru
Antonio Carraro model TTR 4400 HST II a Mulčovače Berti Green 125

Zdeněk Ryčl (MST2)

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Josef Kozel (ST)

8. Provoz webových aplikací města

Josef Kozel (ST)

9. Umístění vitríny na budovu MFC

Josef Kozel (ST)

10. SPOKUL HM, p.o. - Ceník služeb Sportovní haly Heřmanův Městec, s platností od
1.1.2022

Josef Kozel (ST)

11. SPOKUL HM, p.o. - čerpání fondu odměn a rezervního fondu

Josef Kozel (ST)

12. Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1 - informativní
sdělení

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Pravidla dotací pro rok 2022

Josef Kozel (ST)

14. Pravidla pro přidělování bytů v domě čp. 244

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Přičlenění pozemků k honitbě - MS Leknín

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Zřízení služby "Mobilní rozhlas"

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Provoz záchodů pro veřejnost

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Změna organizačního řádu

Ing. Ivana Jankovská (KT)

20. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností a nakládání se schránkou důvěry

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k
30.9.2021

Ing. Ivana Jankovská (KT)

22. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2021 ve struktuře
schválené zastupitelstvem města

Josef Kozel (ST)

23. Harmonogram zasedání RM a ZM na rok 2022

Josef Kozel (ST)

24. Servisní smlouva - servisní činnost pro záložní zdroj

Ondřej Dostál (RM)

25. Čistírny odpadních vod (DČOV) pro Chotěnice

Zdeněk Ryčl (MST2)

26. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné, omluvil p. Ing. Ulrichovou ze zdravotních důvodů, informoval o zápisu z předchozího
jednání a požádal o schválení programu jednání, včetně toho, že v úvodu vystoupí zástupce společnosti provozující
mobilní rozhlas p. Petr Steklý se svojí nabídkou spolupráce. Pan Dostál požádal o doplnění programu na servisní
smlouvu na agregát JPO, pan místostarosta Ryčl požádal o doplnění programu o bod Čistírny odpadních vod. Navržený
program byl jednohlasně schválen.
P. Steklý odprezentoval nabídku provozování mobilního rozhlasu na území města Heřmanův Městec

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 1.12.2021 do 15.12.2021. Konstatovala, že
všechna usnesení byla splněna v termínu, přehled plnění byl v podkladech pro jednání rady.
Usnesení č.: R/2021/391
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 1.12.2021 do 15.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Zřízení věcného břemene - U Bažantnice
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-122001453/VB/01 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce a.s., která se týká uložení kabelového
vedení NN v délce 63 m do městských pozemků parcelní číslo 294/1 a 294/3 v k.ú. Heřmanův Městec. Doplnil, že
poplatek za zřízení věcného břemene byl stanoven podle platné cenové mapy z 21.9.2015 ve výši 15.000,- Kč bez DPH
a Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena radou města dne 3.8.2020 usnesením č. R/2020/196.

Usnesení č.: R/2021/392
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2001453/VB/01 mezi městem
Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2001453/VB/01
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Prodloužení nájemní smlouvy - p. Vávra
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Bod byl stažen z programu jednání.

5.

Hladinoměry a srážkoměr - servisní smlouva
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh nové servisní smlouvy na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného
systému (2x hladinoměr a 1x srážkoměr) se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o. a zároveň návrh dohody o
ukončení původní smlouvy s Ing. Tomášem Kocmanem uzavřené v roce 2014. Informoval, že dochází ke změně
zhotovitele z fyzické osoby na právnickou osobu a změna ceny proto není upravena dodatkem k původní smlouvě, ale
novou smlouvou. Připomněl, že kromě ceny jsou rozsah činností a podmínky nové smlouvy shodné s původní
smlouvou, tj. že za standardní situace je servisní činnost prováděna 2x ročně, Zvýšená cena činí 6.160 Kč bez DPH/rok
(z 19.780 na 25.940 Kč).
Usnesení č.: R/2021/393
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o navýšení cen za servisní činnost lokálního výstražného systému
II. s c h v a l u j e
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 63/2013 s Ing. Tomášem Kocmanem
III. u k l á d á
zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 63/2013 s Ing. Tomášem Kocmanem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2022
IV. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o. na zajištění funkční způsobilosti lokálního
výstražného systému
V. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o. na zajištění funkční způsobilosti
lokálního výstražného systému
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2022

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

6.

Smlouva o poskytnutí služby PEKASS Assistance na pojištění reverzního traktoru Antonio Carraro model TTR 4400
HST II a Mulčovače Berti Green 125
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že byla uzavřena smlouva o pořízení reverzního traktoru Antonio Carraro model
TTR 4400 HST II a mulčovače Berti Green 125 pro potřeby lesa a informoval o potřebě pojištění, ke kterému má dvě
nabídky. Vysvětlil, že první je od zástupce společnosti PEKASS ASSISTANCE, kde se cena pojištění na jeden rok stanoví
ve výši 1,5% celkové ceny nového stroje a v prvním roce prodejce zaplatí 50 % z této ceny, spoluúčast je 5.000, - Kč
bez DPH, u skel je spoluúčast 2.000, - Kč. Podle výše uvedeného vzorce by se cena pojištění stanovila na cca 7.330 Kč.
Druhá nabídka je od makléře města, kde pojistná částka za nově pořízený traktor a mulčovač činí 13.152 Kč za rok
celkem.
Usnesení č.: R/2021/394
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí služby PEKASS Assistance na pojištění reverzního traktoru Antonio Carraro model
TTR 4400 HST II a Mulčovače Berti Green 125
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí služby PEKASS Assistance na pojištění reverzního traktoru Antonio Carraro
model TTR 4400 HST II a Mulčovače Berti Green 125
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 31.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil nabídku společnosti FIN-servis, a.s. na dodatek ke smlouvě pro rok 2021, kde navrhuje odměnu
za zprostředkování ve výši 59 000,-Kč + DPH, upozornil, že dle stávajících podmínek by odměna činila 134 210,-Kč +
DPH.
Usnesení č.: R/2021/395
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Provoz webových aplikací města
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

Pan starosta informoval, že pro potřebu města bylo vytvořeno několik webových aplikací, pro jejichž provoz bylo
jednodušší je provozovat na cizích webech (rezervační systém na pouť, participativní rozpočet, hlášení rozhlasu apod.)
prostřednictvím p. Baumgartnera. Vzhledem k tomu, že skončil jeho pracovní poměr s městem, je třeba tyto činnosti
nějak smluvně podchytit. Proto byla předložena cenová nabídka ve výši 9.500 Kč (+ DPH), zatím na dobu od 1.1.2022
do 31.12.2022. Bylo shodnuto prověřit možnost přesoutěžit správu webu a všech webových aplikací města v
průběhu příštího roku.
Usnesení č.: R/2021/396
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o provozu webových aplikací města
II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o provozu webových aplikací města s Ondřejem Baumgartnerem, IČO 76351653, dle předložené
nabídky.
III. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 21.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Umístění vitríny na budovu MFC
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost Spolku přátel Heřmanova Městec na umístění vitríny pro propagaci činnosti
spolku na fasádu budovy Multifunkčního centra č.p. 288. Odbor Správy majetku navrhuje pro činnost spolku využít
jednu část stávající informační tabule, kterou využívá SPOKUL HM p.o., městský architekt s novou vitrínou nesouhlasí.
Diskuse proběhla nad konkrétním umístěním a pan starosta navrhl úpravu usnesení. Bylo jednáno o možnosti
umístění informací o činnosti spolku ve vitríně budovy bývalého městského úřadu – nyní součást základní školy.
Usnesení č.: R/2021/397
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
umístění vitríny na fasádě budovy Multifunkčního centra č.p. 288 pro Spolek přátel Heřmanova Městce
II. u k l á d á
zajistit informování Spolku přátel Heřmanova Městec o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. SPOKUL HM, p.o. - Ceník služeb Sportovní haly Heřmanův Městec, s platností od 1.1.2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta stáhnul bod z programu.

11. SPOKUL HM, p.o. - čerpání fondu odměn a rezervního fondu
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost ředitele příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. pana Nevečeřala o čerpání fondu
odměn a fondu rezervního na výplatu odměn pro zaměstnance s odůvodněním a navrhovanou výší odměn
jednotlivým zaměstnancům. Pan Nevečeřal požádal o čerpání 30 000 Kč z fondu odměn a 8 500 Kč z rezervního fondu
na úhradu povinných odvodů, ale upozornil, že ani jeden z fondů není finančně krytý. Připomněl, že rada města
použití veškerých zůstatků prostředků z fondu odměn a rezervního fondu příspěvkové organizaci schválila usnesením
R/2021/372 ze dne 24.11.2021 na úhradu mezd v prosinci 2021. Pan místostarosta navrhl upravit usnesení v bodě I.
„schválit“, o upraveném usnesení bylo hlasováno.
Usnesení č.: R/2021/398
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost ředitele SPOKULu HM, p.o. pana Nevečeřala o čerpání fondu odměn a fondu rezervního na výplatu odměn
pro zaměstnance z důvodu nedostatku financí
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKULu HM, p.o. panu Nevečeřalovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 20.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1 - informativní sdělení
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil informaci Mgr. Jany Šindelářové, MBA, ředitelky ZŠ Heřmanův Městec o
neuskutečnění zakázky na dodání stolů a židlí do nového auditoria, protože zástupce firmy PETONA dne 7.12.2021
odstoupil od dohody na vybavení auditoria v čp.4. O částku 85 995 Kč, za kterou měla být zakázka zhotovena paní
ředitelka navýší hospodářský výsledek roku 2021 a po schválení radou v začátku roku 2022 převede HV do rezervního
fondu, který využije pro potřeby školy (po schválení rady).
Usnesení č.: R/2021/399
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
sdělení Mgr. Jany Šindelářové, MBA, ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1,
ze dne 9.12.2021 o odstoupení firmy PETONA CZECH s.r.o. od smlouvy na vybavení auditoria v čp. 4
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
13. Pravidla dotací pro rok 2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta na základě předběžného projednání v radě města a po konzultaci s oběma místostarosty předložil
pravidla pro přidělování dotací na rok 2022. Konstatoval, že do principů dotačních titulů není v návrhu nijak
zasahováno, i zásady zůstávají totožné jako byly nastaveny v roce 2018, upravena jsou pouze dotační období (rok
2022).

Usnesení č.: R/2021/400
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1. Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2022 - PROGRAM PODPORY SPORTU
2. Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2022 - PROGRAM PODPORY KULTURY
3. Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2022 - PROGRAM PODPORY SPOLKOVÉ A KOMUNITNÍ ČINNOSTI
4. Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2022 - PROGRAM PODPORY VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2022 - PROGRAM PODPORY Z REZERVY RADY A ZÁŠTITY STAROSTY
MĚSTA
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Pravidla pro přidělování bytů v domě čp. 244
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení Pravidla pro přidělování bytů v domě čp. 244, která vycházejí
z pravidel schválených pro přidělování ostatních bytů města, ale doplňují je o podmínky stanovené IROPem při
poskytnutí dotace. Konstatoval, že podmínky jsou natolik přísné, že bude možná obtížné byty obsadit. Požádal o
stanovisko rady města, zda definovat charakter tzv. startovacích bytů, tedy že byty budou přidělovány na dobu 3 max.
5 let.
Usnesení č.: R/2021/401
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Pravidla pro přidělování sociálních bytů v domě čp. 244 v Čáslavské ulici, Heřmanův Městec.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Přičlenění pozemků k honitbě - MS Leknín
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání dohodu o přičlenění pozemků k honitbě. Pozemky, jejichž
seznam měli členové rady k dispozici, využívá Myslivecký spolek Leknín, který spadá pod Honební společenstvo
Kostelec u Heřmanova Městce. Celková výměra využívaných pozemků je 533 422 m2.
Usnesení č.: R/2021/402
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
přičlenění k honitbě pozemků Honebnímu společenství Kostelec u Heřmanova Městce - Myslivecký spolek Leknín
za cenu 10,- Kč/rok za 1 hektar, tzn. 534,- Kč/rok
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na přičlenění pozemků k honitbě Honebního společenstva Kostelec u Heřmanova Městce
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku

Termín: 22.12.2021
III. u k l á d á
zajistit informování Honebního společenstva Kostelec u Heřmanova Městce
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 22.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Zřízení služby "Mobilní rozhlas"
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
JUDr. Plavec se odvolal na prezentaci mobilního rozhlasu v úvodu jednání rady města a předložil nabídku firmy
MUNIPOLIS s.r.o. na zřízení služby "Mobilní rozhlas" v Heřmanově Městci. Uvedl, že tuto službu konzultoval s
místostarostou a tajemnicí města Skuteč, kteří uvedli, že ve Skutči se tato služba velmi osvědčila. Požádal o stanovisko
radu města, zda dále pokračovat v jednání či nikoliv. Diskuse proběhla nad potřebností dalšího komunikačního kanálu
města, výsledkem byl návrh na úpravu usnesení "nedoporučuje zatím jednat". Bylo hlasováno o upraveném usnesení.
Usnesení č.: R/2021/403
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
zatím jednat o uzavření smlouvy se společností MUNIPOLIS s.r.o. o zřízení služby "Mobilní rozhlas" pro město
Heřmanův Městec
II. u k l á d á
informovat o rozhodnutí rady města
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.01.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Provoz záchodů pro veřejnost
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh zrušit pravidelný provoz dosavadních veřejných WC a uzavřít smlouvu s
provozovatelem restaurace hotelu Bílý beránek, podle které bude veřejnost moci používat WC v restauraci. Důvodem
tohoto kroku jsou vysoké náklady na provoz veřejných WC a jejich malé využití. Pro invalidy by sloužilo WC v
multifunkčním centru. Doplnil, že dosavadní veřejné WC by bylo otevíráno jen při větších akcích jako městské
slavnosti nebo rozsvícení vánočního stromu. Se stávající obsluhou veřejných WC byl tento krok projednán včetně
převedení na jinou práci.
Usnesení č.: R/2021/404
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení pravidelného provozu veřejných WC na náměstí Míru, s účinností od 01.01.2022. Dosavadní pracovnice
budou s jejich souhlasem převedeny na jinou práci.
II. s c h v a l u j e
Smlouvu o zajištění provozu WC pro veřejnost s provozovatelem restaurace v hotelu Bílý beránek, společností
ŠAFIDO s.r.o.

III. u k l á d á
uzavřít Smlouvu o zajištění provozu WC pro veřejnost s provozovatelem restaurace v hotelu Bílý beránek,
společností ŠAFIDO s.r.o.
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2022. Upřesnil, že v plánu kontrol jsou zahrnuty
čtyři příspěvkové organizace, které nebyly podrobeny veřejnosprávní kontrole v roce 2021 a dva namátkově vybrané
místní spolky.
Usnesení č.: R/2021/405
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

19. Změna organizačního řádu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice stručně shrnula vývoj organizačního řádu úřadu včetně některých detailů a konstatovala, že v současné
době se jeví agenda městských lesů jako dvoukolejná a nepřehledná, evidence smluv a dotací je vedena duplicitně.
Navrhla přesun celé agendy městských lesů do agendy finančního odboru, kde vznikl prostor po odchodu TIC. Dále
navrhla úpravu agendy "Služby města", konkrétně vypuštění provozu veřejných WC na náměstí Míru s ponecháním
provozu veřejných WC v Bažantnici, převod agendy psího útulku pod Městskou policii a vypuštěné chodu prádelny,
která byla v MŠ Jiráskova zrušena.
Usnesení č.: R/2021/406
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o administraci městských lesů a dalších změnách v činnosti jednotlivých odborů MěÚ
II. s c h v a l u j e
úpravu organizačního řádu s tím, že agenda městských lesů bude převedena do portfolia finančního odboru
III. s c h v a l u j e
úpravu organizační struktury podle schválené novely organizačního řádu
IV. u k l á d á
zveřejnit nové znění organizačního řádu a organizační struktury
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 31.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

20. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností a nakládání se schránkou důvěry
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila Zápis z kontroly provedené Kontrolním výborem u agendy přijímání, řešení a evidence petic,
stížností a schránky důvěry, kterým výbor doporučil úpravu pravidel. Proto bylo přistoupeno k novelizaci pravidel,
která jsou předložena radě města ke schválení.
Usnesení č.: R/2021/407
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informací o zápisu z kontroly petic, stížností a schránky důvěry ze dne 29.7.2021
II. s c h v a l u j e
nové znění Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností a nakládání se schránkou důvěry
III. u k l á d á
informovat zaměstnance a kontrolní výbor a zveřejnit na webu města
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 20.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. Plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 30.9.2021
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila přehled plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec k
30.9.2021. Lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 937.025 Kč. Drobný zisk vykázal hřbitov ve výši 10.018 Kč i služby
1.942 Kč. Naopak se ztrátou hospodařilo veřejné WC - 247.515 Kč. Celkový zisk vedlejšího hospodářství k 30.9.2021
činil 688.703 Kč.
Usnesení č.: R/2021/408
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu VH Města Heřmanův Městec k 30.9.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

22. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2021 ve struktuře schválené zastupitelstvem města
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil přehled plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.9.2021 ve struktuře schválené
zastupitelstvem města. Příjmy celkem byly naplněny na 80 %, z toho daňové příjmy na 83 %. Výdaje celkem byly
čerpány ve výši 68 %, z toho běžné 78 % a kapitálové 54 %. Sdělil, že největší podíl na nižším čerpání výdajů mají
výdaje kapitálové, ale je předpoklad, že čerpání investic se ve 4.čtvrtletí vyrovná. Celková bilance plnění rozpočtu k
30.9.2021 činila - 9,9 mil. Kč.
Usnesení č.: R/2021/409

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 30.9.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

23. Harmonogram zasedání RM a ZM na rok 2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh termínů jednání rady města, a to vždy ve středu se začátkem jednání ve 14.00 hod,
jednání zastupitelstva budou svolávána tradičně na pondělí od 17.00 hod. Upozornil, že návrh termínů končí prvním
říjnovým víkendem, kdy by měli proběhnout komunální volby. Další činnost stávající rady města pak bude pokračovat
až do ustavujícího jednání zastupitelstva města, termíny budou upřesněny s ohledem na potřeby města a přesný
termín voleb.
Usnesení č.: R/2021/410
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
harmonogram jednání rady města na rok 2022:
19.1., 9.2., 23.2., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 15.6., 29.6., 3.8., 31.8., 14.9., 5.10.
II. s c h v a l u j e
harmonogram jednání zastupitelstva města na rok 2022:
14.3., 13.6., 12.9.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

24. Servisní smlouva - servisní činnost pro záložní zdroj
Předkládá: Ondřej Dostál - radní
Na základě schváleného doplnění programu jednání pan Ondřej Dostál předložil servisní smlouvu na provádění
pravidelné servisní činnosti pro záložní zdroj el. energie v hasičské zbrojnici v Heřmanově Městci. Stručně popsal
obsah smlouvy a požádal o její schválení.

Usnesení č.: R/2021/411
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření servisní smlouvy se společností POWERBRIDGE spol. s r.o., IČO 25547194
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 04.01.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

25. Čistírny odpadních vod (DČOV) pro Chotěnice
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Na základě schváleného doplnění programu jednání pan místostarosta Ryčl informoval o možnosti získání dotace na
pořízení domácích čistíren odpadních vod v místní části Chotěnice a Radlín, jejichž odkanalizování by při současných
cenách stálo 80 až 100 mil. Kč. Upřesnil podmínky a termíny pro jednání o dotaci. Veškeré přípravné a projektové
práce pro získání dotace by byly prováděny prostřednictvím společnosti ECO DOTACE s.r.o., IČO 07477856. Členové
rady města se shodli na termínu prezentace pro zodpovědné pracovníky města a Osadní výbor pro Chotěnice a Radlín
i obyvatel dne 17.1.2022.
Usnesení č.: R/2021/412
Rada města Heřmanův Městec
I. p o v ě ř u j e
organizačně zabezpečit prezentaci společností ECO DOTACE s.r.o., IČO 07477856.
II. u k l á d á
ověřit závazný zájem o výstavbu DČOV na území Chotěnic a Radlína
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 31.01.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

26. Závěr
Pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání v 16.20 hod ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

