Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 2. zasedání
Zastupitelstva města Heřmanův Městec konané dne 17. 6. 2019 v 17:00hod.
jednací sál budovy, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, JUDr. Tomáš Plavec, Jan Bareš, Mgr Eva Bočková, Ondřej Dostál, František Dvořák, MBA,
Michaela Dyčková, Mgr. Klára Husáková, Ing. Aleš Jiroutek, Mgr. Stanislav Mráz, Ing. Martin Pleskot, Jiří
Pošík, Zdeněk Ryčl, Jan Řehák, Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr. Alena Stránská, Ing. Lenka Ulrichová, Otakar
Volejník, Mgr. Marek Výborný

Omluveni:

Tomáš Morávek, Lucie Nepovímová, MBA

Ověřovatelé:

Ing. Aleš Jiroutek, Mgr. Stanislav Mráz,

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Vladislav Tomiška, předseda osadního výboru pro Chotěnice a Radlín, Roman Charvát, velitel Městské
policie HM, Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč

Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů tj. 18, omluvil nepřítomnou p.
Nepovímovou a p. Morávka z pracovních důvodů a p. Výborného, který se dostaví později. Konstatoval, že zápis z jednání
dne 18.3.2019 byl ověřen p. Dyčkovou a Husákovou, nebyly podány připomínky a byl zveřejněn obvyklým způsobem.
Informoval o zveřejnění programu na pozvánce na jednání na webových stránkách a výlepových plochách dne 7.6.2019 a
stejný den byly dány zastupitelům k dispozici podklady pro jednání prostřednictvím programu TED.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

2.

Kontrola usnesení

3.

Zpráva o činnosti Finančního výboru

4.

Zpráva o činnosti Rady města

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.

Odprodej pozemku p.č. 1173/191

9.1

Odprodej pozemku p.č. 2198/4

9.2

Odprodej pozemků p.č. 856/12 a st. 2374

9.3

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3

9.4

Odkup pozemku p.č. 2247/19

9.5

Odkup pozemku p.č. 1770/10

9.6

Odkup pozemku p.č. 1770/9
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Bod

Věc

10.

Obecně závazná vyhláška města O omezení hlučných činností

11.

Veřejnoprávní smlouva s obcí Rozhovice-MP

12.

Program regenerace městské památkové zóny-poskytnutí příspěvku na rok 2019

13.

Hospodaření města 2018 - Závěrečný účet za rok 2018

14.

Hospodaření města k 31.3.2019

15.

Rozpočtové opatření ZM/2019/02

16.

Diskuze

17.

Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
V úvodu jednání zastupitelstva města byla dle jednacího řádu zastupitelstva města určena zapisovatelka p. Jankovská
a schváleni ověřovatelé zápisu p. Jiroutek a p. Mráz. Pan starosta přednesl navržený program dle zaslaných
podkladů. Na žádost p. Výborného navrhl přesunout bod Zpráva o činnosti rady města až na dobu, kdy se opožděně
dostaví omluvený p. Výborný.
Usnesení č. Z/2019/021
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
že zapisovatelem jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská

II.

schvaluje
navržený program jednání s tím, že Zpráva o činnosti rady města bude přednesena, až se dostaví p. Výborný

III. schvaluje
ověřovatele zápisu Ing. Aleše Jiroutka a Mgr. Stanislava Mráze
Přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Kontrola usnesení
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Byla předložena kontrola usnesení za období od 18.3.2019 do 17.6.2019. Pan starosta ocitoval všechna ukládací
usnesení za toto období včetně způsobu splnění. Všechna usnesení byla splněna v termínu, kromě usnesení č.
Z/2018/090 - "Zajistit podepsání směnné smlouvy na část pozemku p.č. 2376". Čeká se na vypracování a
odsouhlasení geometrického plánu, proto bylo navrženo prodloužení termínu a to 30.9.2019.
Usnesení č. Z/2019/022
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu plnění usnesení s termínem splnění od 18.3. do 17.6.2019
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II.

schvaluje
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. Z/2018/090 - "zajistit podepsání směnné smlouvy na část pozemku
p.č. 2376" do 30.9.2019.

Přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Předkladatel: Jan Řehák, předseda finančního výboru
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec p. Řehák se omluvil za pozdní dodání podkladů
pro jednání. Přednesl zprávu o činnosti výboru, který se sešel dvakrát, a to na kontrolu dotací místním spolkům a na
kontrolu příspěvkových organizací, konkrétně obou mateřských škol a ZUŠ. Závěry kontrol byly projednány s řediteli
příspěvkových organizací, závěry kontroly dotací budou sděleny spolkům. Měl připraveno 11 konkrétních bodů, které
se týkaly opatření k zjištěným pochybením a chtěl je zahrnout do usnesení, a to navrhnout ke schválení. V rámci
diskuze bylo shodnuto, že jednání zastupitelstva není platforma pro zadávání nápravných opatření, proto pan
starosta navrhl zahrnout do usnesení, že rada se bude zabývat podněty. Pan místostarosta poděkoval finančnímu
výboru za podrobné kontroly a konstatoval, že nelze na jednání zastupitelstva ukládat usnesení ředitelům
příspěvkových organizací a navrhl usnesení doplnit: zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se předloženými
zjištěními finančního výboru s termínem splnění 30.11.2019. Hlasováno o návrhu p. místostarosty. PRO: pp. Bareš,
Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Jiroutek, Kozel, Mráz, Plavec, Pleskot, Pošík, Ryčl, Sedláčková, Stránská,
Ulrichová, Volejník, Výborný. ZDRŽEL SE: p. Řehák.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil se p. Výborný.
Usnesení č. Z/2019/023
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

informaci o nepředložení písemné Zprávy o činnosti Finančního výboru

2.

ústní Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec

ukládá
1. Radě Města Heřmanův Městec
1.1.

zabývat se předloženými zjištěními finančního výboru
Termín: 30.11.2019

Přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

4.

Zpráva o činnosti Rady města
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil zprávu o činnosti rady města za období od 5.3. - 7.6.2019. Rada se sešla pětkrát, hostem byla
ředitelka DDM, rada navštívila Domov pro seniory a absolvovala prohlídku Medova. Informace o činnosti rady města
jsou formou výpisu schválených usnesení zveřejňována ve zpravodaji Leknín. Pan starosta poděkoval za práci v radě
města p. Výbornému, ten vystoupil a potvrdil informaci o své rezignaci na funkci člena rady města, nikoliv člena
zastupitelstva města. Přednesl návrh, aby jej nahradila p. Ulrichová, stejně jako pan místostarosta, který ji rovněž
navrhl. Pan Volejník se zeptal na stav přípravy výstavby dopravního terminálu. Pan starosta odpověděl, že je vydáno
stavební povolení, je k dispozici realizační dokumentace a je požádáno o prodloužení čerpání evropských fondů do
konce roku 2022. Rozpočet stavby zůstává, z projektu bylo vyjmuto zastřešení vlakového nástupiště, u autobusového
zůstává z důvodu dodržení hlukových limitů. Paní Nedbalová se zeptala, proč se rozhodlo o umístění autobusového
nádraží u vlakového nádrží a kdo tak rozhodl. Pan starosta odpověděl, že rozhodlo zastupitelstvo města a jednání
byla složitá. Dále se zeptala, o bude na náměstí místo autobusového nádraží. Pan Výborný reagoval, že na náměstí
zůstane několik autobusových zastávek a zkulturní se plocha náměstí, které v současné době, především ve volných
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dnech vypadá jako parkoviště autobusů. Hlasováno PRO: pp. Bareš, Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková,
Jiroutek, Kozel, Plavec, Pleskot, Pošík, Ryčl, Řehák, Sedláčková, Stránská, Volejník, Výborný. ZDRŽEL SE: Mráz,
Ulrichová.
Usnesení č. Z/2019/024
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

Zprávu o činnosti rady města za období od 5.3. do 7.6.2019

2.

rezignaci Mgr. Marka Výborného na funkci člena rady města

volí
v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do
funkce člena Rady města Heřmanův Městec:
- Ing. Lenku Ulrichovou, **** *********, bytem Heřmanův Městec

Přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Předkladatel: Ing. Aleš Jiroutek, předseda kontrolního výboru
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ing. Aleš Jiroutek předložil Zprávu o činnosti výboru za období
březen až květen 2019. Konstatoval, že proběhly tři kontroly, protokoly o jejich průběhu dosud nejsou podepsány
vedoucími pracovníky města, popř. příspěvkových organizací a nebyly zatím dodány všechny požadované doklady,
jichž se kontroly týkaly a budou předloženy zastupitelstvu až po jejich projednání.
Usnesení č. Z/2019/025
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec za březen až květen 2019.

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Předkladatel: Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč
Paní předsedkyni OV pro Konopáč, která se z jednání omluvila zastoupil p. místostarosta a přednesl jí připravenou
zprávu o činnosti výboru za období do 1.6.2019 včetně stavu čerpání přidělených finančních prostředků. Vyzdvižena
byla spolupráce s městským architektem, zmíněn byl i sraz amerických aut v autokempu, kdy byly občanům
Konopáče distribuovány volné vstupenky na tuto akci jako satisfakce za porušení klidu o víkendu.
Usnesení č. Z/2019/026
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni 1.6.2019
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7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkladatel: Vladislav Tomiška, předseda osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předseda Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín pan Vladislav Tomiška předložil Zprávu o činnosti OV pro
Chotěnice a Radlín. Konstatoval, že se jedná o setrvalý stav, probíhá údržba místní části, problémy jsou v třešňovce a
švestkovému sadu a budou řešeny za pomoci města, v plánu je přemístění pomníku obětem 1. sv. války. Závěrem
pozval k návštěvě Chotěnic.
Usnesení č. Z/2019/027
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín ke dni 7.5.2019

8.

Zpráva o činnosti Městské policie
Předkladatel: Roman Charvát, velitel Městské policie HM
Velitelem Městské policie Heřmanův Městec byla předložena Zpráva o činnosti Městské policie za období od 1.3 do
31.5.2019. Velitel přednesl stručný přehled činnosti MP a sdělil, že MP má vlastní měřič rychlosti. Strážníci absolvují
výjezdy v součinnosti s PČR, integrovaným záchranným systémem a při ochraně objektů. Bylo uděleno 73 pokut ve
výši 43 tis. Kč. V plánu je zvýšení počtu kontrol rychlosti a kontrol v místních parcích, rozvíjí se spolupráce s okolními
obcemi a jsou evidovány jejich požadavky na spolupráci. Pan Řehák se zeptal na kontrolu rušení nočního klidu, velitel
odpověděl, že hladinu hluku může zodpovědně určit jen hygienik (respektive KHS). MP při výjezdu podle odhadu
výše hluku upozorní domluvou na možné porušení. Upřesnil, že výjezdy k ochraně majetku jsou prováděny v rámci
součinnosti s PČR, další dotaz p. Řeháka byl na měření rychlosti v ulici Čáslavská a zda může vozidlo MP vjet do
zákazu vjezdu. Velitel odpověděl, že v ulici Čáslavská se měří, především od Průhonu směrem dolů, vozidlo MP může
vjet do zákazu vjezdu. Další dotaz měl ke kauze znečištěného vozidla MP, velitel sdělil, že bylo předáno přestupkové
komisi. Paní Stránská informovala, že se nelze dovolat na mobilní číslo, velitel sdělil, že někde je uvedeno jeho číslo,
nikoliv číslo na hlídku a pokud je voláno na jeho číslo, může se stát, že pokud není v práci nereaguje. Pokud je voláno
na číslo hlídky, je vždy reagováno a v případě, že nelze přijmout hovor, je voláno zpět. Telefonní číslo je 778 778 222.
Usnesení č. Z/2019/028
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou Zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec za období 1.3 do 31.5.2019.

9.

Odprodej pozemku p.č. 1173/191
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů Voženílkových o odkup pozemku parcelní číslo 1173/191 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o část proluky mezi rodinnými domy v ulici Pod Nádražím. Rada města Heřmanův
Městec nedoporučila zastupitelům města prodej schválit, stejně jako městský architekt a odbor Správy majetku.
Usnesení č. Z/2019/029
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat pozemek parcelní číslo 1173/191 o výměře 63 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Anetě a
Radimovi Voženílkovým, *** ******** ***, ******** ****** *** **
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II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování manželů Voženílkových o výsledku zastupitelstva
Termín: 01.07.2019

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.1 Odprodej pozemku p.č. 2198/4
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů Klepetkových o odkoupení pozemku parcelní číslo 2198/4 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, který je součástí zahrady Klepetkových a město Heřmanův Městec k němu
nemá žádný volný přístup. Rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města odprodej schválit.
Usnesení č. Z/2019/030
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej pozemku parcelní číslo 2198/4 o výměře 50 m 2 manželům Jarmile a Josefu Klepetkovým, *********
***, ******** ****** *** ** za cenu 273,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s manželi Klepetkovými
Termín: 31.07.2019

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.2 Odprodej pozemků p.č. 856/12 a st. 2374
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Ivety Grofové o odprodej pozemků parcelní číslo 856/12 a st. 2374 v
k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemky v části lokality Ježkovka, kde město Heřmanův Městec vlastní okolní
pozemky. V této lokalitě se v minulosti pozemky neodprodávaly. Rada města Heřmanův Městec nedoporučuje
zastupitelům města odprodej schválit, stejně jako odbor Správy majetku a městský architekt.
Usnesení č. Z/2019/031
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat pozemky parcelní číslo 856/12 a st. 2374 v k.ú. Heřmanův Městec paní Ivetě Grofové, *********
**, ********* *** **

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování paní Grofové o výsledku zastupitelstva
Termín: 28.06.2019

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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9.3 Odprodej části pozemku p.č. 2185/3
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání žádost pana Ing. Jeřábka na odkoupení části pozemku p.č. 2185/3 v k.ú.
Heřmanův Městec. V původní žádosti je uvedena výměra 53 m2. Vzhledem k tomu, že v požadované části se nachází
kabel el. vedení pro studnu, byla v následných jednáních s panem Jeřábkem odkupovaná část upravena tak, aby
kabel nezasahoval do odkupované části. Výměra nově navrhnuté části pozemku je cca 15 m 2. Rada města Heřmanův
Městec doporučila odprodej pozemku dle návrhu městského architekta. Pan místostarosta doporučil tímto
kompromisem vyřídit spornou záležitost s tím, že navrhované řešení nepoškodí zájmy města, pro kupujícího bude
znamenat zarovnání hranice jeho parcely a možnost vysázení nových kvalitních porostů. Konstatoval, že spolu s p.
Výborným a ve spolupráci s městským architektem se podařilo najít kompromisní řešení, které považuje za konečné
a doufá, že se již podobná situace nebude opakovat. Pan Výborný ho doplnil a zdůraznil, že je zabezpečen dobrý
přístup ke studni. V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání omluvil p. Ryčl.
Hlasováno PRO: pp. Bareš, Bočková, Dostál, Dyčková, Husáková, Jiroutek, Kozel, Mráz, Plavec, Pleskot, Pošík, Řehák,
Sedláčková, Stránská, Ulrichová, Volejník, Výborný. ZDRŽEL se: p. Dvořák.
Usnesení č. Z/2019/032
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej části pozemku parcelní číslo 2185/3 o výměře cca 15 m 2 panu Ing. Stanislavu Jeřábkovi, ********
***, ******** ****** *** ** za cenu 273,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s panem Ing. Jeřábkem
Termín: 31.10.2019

Přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

9.4 Odkup pozemku p.č. 2247/19
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání koncept Kupní smlouvy na pozemek parcelní číslo 2247/19 v k.ú. Heřmanův
Městec, promítl mapu včetně předpokládané točny pro autobusy. Jedná se o veřejné prostranství (komunikace) v
Tylově ulici. V rámci připravované stavby dopravního terminálu jsou navrženy stavební úpravy tohoto pozemku (část
točny, chodníky apod.). Předpokládaný termín projednávání prodeje pozemku představenstvem a dozorčí radou
Českých drah, a.s. je září 2019. Cena je stanovena podle znaleckého posudku na spodní hranici. Dále je předložena ke
schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen služebností inženýrských sítí ve prospěch
společnosti Správa železniční dopravní cesty, které jsou umístěny na kupovaném pozemku již dnes. Rada města
Heřmanův Městec doporučila odkup schválit. Hlasováno PRO: pp. Bareš, Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková,
Husáková, Jiroutek, Kozel, Plavec, Pleskot, Pošík, Řehák, Sedláčková, Ulrichová, Volejník, Výborný. PROTI: p. Mráz.
ZDRŽEL SE: p. Stránská.
Usnesení č. Z/2019/033
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkoupení pozemku parcelní číslo 2247/19 v k.ú. Heřmanův Městec od společnosti České dráhy a.s. za cenu
187.000,- Kč
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II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy na pozemek p.č. 2247/19
Termín: po zaslání podepsané smlouvy od Českých drah

Přijato, pro: 16, proti: 1, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

9.5 Odkup pozemku p.č. 1770/10
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání nabídku paní Čížkové na odkup pozemku parcelní číslo 1770/10 o výměře 42 m. v
k. ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v ulici Pokorného, na kterém je umístěn chodník. Paní Čížková navrhla
kupní cenu ve výši 273,- Kč/m2. Rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města doporučila odkup
schválit. Hlasováno PRO: pp. Bareš, Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Jiroutek, Kozel, Mráz, Plavec, Pleskot, Pošík,
Řehák, Sedláčková, Stránská, Ulrichová, Volejník, Výborný. ZDRŽEL SE: p. Husáková.
Usnesení č. Z/2019/034
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup pozemku parcelní číslo 1770/10 o výměře 42 m2 od paní Věry Čížkové, ********* ***, ******** ******
*** ** za cenu 273,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

Zajistit podepsání kupní smlouvy na pozemek p.č. 1770/10
Termín: 31.07.2019

Přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

9.6 Odkup pozemku p.č. 1770/9
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání nabídku paní Ing. Ivony Čapské na odkoupení pozemku parcelní číslo 1770/9 o
výměře 32 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v Pokorného ulici, na kterém se nachází část městského
chodníku. Rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města odkup schválit.
Usnesení č. Z/2019/035
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I.

schvaluje
odkup pozemku parcelní číslo 1770/9 o výměře 32 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Ing. Ivony Čapské,
********* ***, ******** ****** *** ** za cenu 273, Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s paní Čapskou
Termín: 31.7.2019

Přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10. Obecně závazná vyhláška města O omezení hlučných činností
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky O omezení hlučných činností. Původní návrh byl
předložen zastupitelem p. Dvořákem a po konzultacích s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV, oddělením
dozoru v Pardubicích, upraven panem místostarostou. Rada města Heřmanův Městec nepřijala doporučující ani
nedoporučující usnesení k předkládanému materiálu, pouze uložila p. starostovi předložit návrh na jednání
zastupitelstva. V návrhu je uvedeno, že nelze provozovat hlučné činnosti v neděli celý den a ve svátcích do 14.00
hod. K návrhu se rozběhla diskuze, první vystoupil p. Dvořák, který připomněl, že návrh učinil po diskuzi s občany, p.
Čížková se dotázala, jak bude posuzována sklizeň zemědělských plodin, pan místostarosta uvedl, že vyhláška platí
pouze pro zastavěné území, pro pole ne. P. Mráz doplnil, že podle něho je vyhláška nadbytečná, protože slušní
občané to nedělají, neslušní to budou dělat stále. Pan Řehák konstatoval, že nebude hlasovat pro, protože on osobně
klade důraz na domluvu a sousedské vztahy nezlepší zásah MP. Pan Poskočil se dotázal, co bude s motorkami, pan
místostarosta odpověděl, že motorky podléhají jiným zákonům. Pan Nevečeřal doplnil, že v Cholticích podobná
vyhláška existuje a za nic špatného to nepovažuje. P. Výborný vyslovil souhlas s p. Nevečeřalem. P. Dziedzinskyj
vyslovil souhlas s p. Mrázem, pan místostarosta odlehčil jednání poznámkou, že nebudeme zavírat zloděje, protože
slušní nekradou... P. Jiroutek konstatoval, každé omezování v demokracii je špatné. Hlasováno: PRO: pp. Bareš,
Dvořák, Husáková, Pleskot, Ulrichová, Výborný, Sedláčková, Plavec, Pošík. PROTI: Stránská, Bočková, Jiroutek, Mráz,
Řehák, Volejník, Kozel, Dostál. ZDRŽEL SE: Dyčková.

Nepřijato, pro: 9, proti: 8, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

11. Veřejnoprávní smlouva s obcí Rozhovice-MP
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností při
výkonu činností obecní policie na území obce Rozhovice dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů. Vysvětlil kalkulaci ceníku (podle velikosti katastru smluvní obce a počtu obyvatel v obci) a
upozornil, že ke smlouvě je nutný kromě souhlasu Zastupitelstva obce Rozhovice také souhlas Krajského úřadu
Pardubického kraje. Doplnil, že Rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města předložený materiál
ke schválení. Paní Stránská se dotázala na stanovení ceny, pan starosta odpověděl, že 200 Kč je stanoveno u
nejmenších katastrálních území smluvní obce, u větších pak 350 Kč a u největších území 500 Kč na jednoho obyvatele
dle počtu obyvatel k 1.1. aktuálního roku. P. Výborný konstatoval, že s touto smlouvou souhlasí, další smlouvy by
bylo vhodné podepsat jen při dostatečném personálním obsazení. P. Ulrichová vznesla dotaz na velitele MP jak je
dostupný telefon a zda jsou nastavena pravidla. Velitel sdělil, že strážníci slouží v pracovních dnech přes den, noční
směny jsou pouze jen z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Mimo tento čas jsou strážníci mimo službu.
Hlasováno: PRO: pp. Bareš, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Kozel, Plavec, Pleskot, Pošík, Sedláčková, Stránská,
Ulrichová, Volejník, Výborný. PROTI: pp. Bočková, Jiroutek, Mráz, Řehák.
Usnesení č. Z/2019/036
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností při výkonu činností obecní policie na
území obce Rozhovice dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Přijato, pro: 14, proti: 4, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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12. Program regenerace městské památkové zóny-poskytnutí příspěvku na rok 2019
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil informaci, že město obdrží v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón finanční podporu od Ministerstva kultury na obnovu nemovitých památek na území
městské památkové zóny. Podle rozpisu podpory by měla její výše činit 425.000 Kč a je navrženo ji přerozdělit v roce
2019 mezi restaurování 4 náhrobků v areálu kostela Zvěstování Panny Marie, ve vlastnictví města (příspěvek MK ve
výši 144.000 Kč) a opravu výplní otvorů v budově fary č.p. 26 -1. etapa, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti děkanství Heřmanův Městec (příspěvek MK ve výši 281.000 Kč). Poskytnutí příspěvku fyzickým nebo právnickým
osobám musí být schváleno zastupitelstvem města a výpis z usnesení je jednou z požadovaných příloh žádosti o
dotaci. Rada města doporučila schválení příspěvku římskokatolické farnosti-děkanství Heřmanův Městec v celkové
výši 367.000 Kč, z toho 281.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury a 86.000 Kč z rozpočtu města. Hlasováno:
PRO: pp. Bareš, Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Jiroutek, Kozel, Mráz, Plavec, Pleskot, Pošík, Řehák,
Sedláčková, Ulrichová, Volejník, Výborný. ZDRŽEL SE: p. Stránská.
Usnesení č. Z/2019/037
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2019 Římskokatolické farnosti-děkanství Heřmanův
Městec na opravu výplní otvorů v budově fary č.p. 26 na náměstí Míru v Heřmanově Městci v celkové výši
367.000 Kč, z toho 281.000 Kč z finanční podpory Ministerstva kultury ČR a 86.000 Kč z rozpočtu města

Přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

13. Hospodaření města 2018 - Závěrečný účet za rok 2018
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Závěrečný účet Města Heřmanův Městec za rok 2018 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů včetně příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
(nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zák. č. 420/2004 Sb.). Závěrečný účet města
Heřmanův Městec (návrh) byl zveřejněn na úřední desce (30.5.2019-18.6.2018), samostatně je přiloženo plnění a
čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství za rok 2018.
Dále byl předložen zastupitelstvu na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Heřmanoměstecko Svazek obcí, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018. Pan starosta upřesnil, že bilance hospodaření města je cca
- 3.000.000,- Kč, vedlejšího hospodářství + 799.163,- Kč. Rada města doporučila závěrečný účet města a zprávu o
výsledku hospodaření za rok 2018 schválit.
Pan Řehák přednesl vyjádření k nezávislému auditu s tím, že Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018 byla finančním výborem odsouhlasena, Dopis vedení města si vytyčuje za cíl posouzení efektivity hospodaření,
ale nikde není uveden konkrétní výsledek tohoto posouzení. Upozornil na špatně uvedené datum kontrolovaného
období, neúplný výčet příspěvkových organizací. Upozornil, že finanční výbor našel u příspěvkových organizací chyby
vyplývající z nedokončeného procesu vyřazení majetku na základě vyřazovacího protokolu týkajícího se majetku
města, který je ve výpůjčce příspěvkových organizací a je veden na podrozvahových účtech těchto organizací. Zmínil
možnost změny auditora. Hlasováno: Hlasováno: PRO: pp. Bareš, Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Kozel,
Mráz, Plavec, Pleskot, Pošík, Sedláčková, Stránská, Ulrichová, Volejník, Výborný. ZDRŽEL SE: pp. Řehák, Jiroutek.
Usnesení č. Z/2019/038
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2018, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2018, a to bez výhrad
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II.

bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko svazek obcí za rok 2018, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

14. Hospodaření města k 31.3.2019
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.3.2019 ve struktuře schváleného rozpočtu
zastupitelstvem města. Plnění příjmů činí 26,5 %, výdaje činí 14,5 % z celoročního rozpočtu. Vedlejší hospodářství je
v zisku 1.218 tis. Kč.
Usnesení č. Z/2019/039
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 31.3.2019

15. Rozpočtové opatření ZM/2019/02
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta sdělil, rada města neschválila od minulého jednání zastupitelstva města žádné rozpočtové opatření,
důvodem navrhovaného opatření jsou poskytnuté dotace, především pro Domov pro seniory, dále např. na
pečovatelskou službu nebo na volby a rovněž vybrané příspěvky studentů VU3V. Rozpočtové opatření má kladnou
bilanci + 707.057,- Kč. Rada města doporučila rozpočtové opatření č. 2 schválit.
Usnesení č. Z/2019/040
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
schvaluje rozpočtové opatření ZM/2019/02 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

Přijato, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

16. Diskuze
Diskuzi zahájil p. Mísař s dotazem na přípravu parkoviště V Lukách, odpověděl městský architekt s tím, že probíhá
zpracování projektu, p. vedoucí odboru Správy majetku Jožák doplnil, že bude zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok
2020.
Paní Zavřelová se dotázala na osvětlení místní komunikace podél trati směrem na Nákel a zda bude osvětleno od
plánovaného terminálu, neboť tam vznikají malé budníky, odpovězeno bylo panem starostou města, že veřejné
osvětlení zde není v plánu a tato aktivita nijak s terminálem nesouvisí.
P. Dvořák se dotázal, jaká je současná situace s okružní křižovatkou v Novém Dvoře. Pan starosta odpověděl, že
stavební povolení je platné, ŘSD dalo příslib, že je reálné zahájit stavbu v září letošního roku. Pan Řehák se dotázal,
jakým způsobem jsou zveřejňovány podklady pro jednání, pro zastupitelstvo mají 144 stran, na webu zveřejněné jen
44 stran. Paní tajemnice odpověděla, že na web byly odeslány všechny podklady, program, ve kterém byly
zpracovány je velmi poruchový a od 1.7. město přechází na jiný software. Doplnil dotaz na paní Sedláčkovou ohledně
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navrhovaného usnesení u bodu programu Zpráva o činnosti Finančního výboru. Ta odpověděla, že je rozdíl, zda
usnesení vydává výbor nebo předkládá návrh pro schválení zastupitelstvem. Člen zastupitelstva může navrhnout
konkrétní usnesení.
P. Zavřelová se vrátila opět k budníkům na silnici na Nákel a požádala o vysvětlení co to je, když ne osvětlení
terminálu. P. Jožák sdělil, že to je akce ČEZu, nikoliv města.
P. Mísař se dotázal proč nevyjde Leknín o prázdninách, pan místostarosta odpověděl, že je to tak z důvodu
dovolených a úspory finančních prostředků. P Výborný doplnil, je to normální u podobných tiskovin, p. Mísař
oponoval, že inzeráty na to vydělají. Pan místostarosta konstatoval, že ceny za inzeráty jsou spíše charitou pro
inzerenty.
Ředitel společnosti SPOKUL HM, p. o. pan Nevečeřal požádal o informaci kontrolní výbor, kdy bude závěr z kontroly
kamer ve sportovní hale, upozornil, že o zahájení kontroly jako vedoucí organizace nebyl informován. P. Jiroutek
odpověděl, že dosud není podepsán protokol, až bude projednán a podepsán bude zveřejněn. P. Výborný
konstatoval, že kontrolní výbor přestoupil své pravomoci a očekává protokol odpovídající platné legislativě.
P. Khür se dotázal, zda bude použit tzv. tichý asfalt v Pokorného ulici po její rekonstrukci, pan starosta odpověděl, že
v rekonstruovaném úseku od restaurace EDEN po dopravní značku konec obce Heřmanův Městec ano, v návrhu další
spolupráce se SÚS Pardubického kraje je přeřešení křižovatky u restaurace EDEN a místo pro přecházení či přechod u
prodejny Sudopka. Od restaurace EDEN směrem do města je městská památková zóna a povrch je tím nadefinovándlažba. P. Khür se dotázal, kdo dává podnět ke změření hlučnosti, pan starosta odpověděl, že může podat i město a
bude jím zažádáno. Paní Marková se dotázala, jak slouží strážníci MP směny, pan starosta odpověděl, že není
strategické zveřejňovat velké podrobnosti, ale dodal, že neslouží 24hodinové směny. P. Zavřelová se podivila, že MP
bude poskytovat služby pro okolní obce. Pan starosta doplnil, že zájem obcí je především o odchyt psů, měření
rychlostí a hlídky při mimořádných akcích (zábava, památka zesnulých apod.).
Paní Nedbalová vznesla dotaz na aktivity p. Wiesnera na sídlišti V Lukách, pan architekt sdělil, že Wiesner má vize,
zatím město nemá nic konkrétního.
17. Závěr
Protože už nebyly žádné další podněty, pan starosta poděkoval zastupitelům i přítomným zaměstnancům a občanům
města, popřál hezké prázdniny a jednání v 19.10 hod. ukončil.

Josef Kozel

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta

Ing. Aleš Jiroutek

Mgr. Stanislav Mráz
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