Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 16. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 29.09.2021 v 16:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Zdeněk Ryčl; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Jan Bareš; Ing. Lenka Ulrichová

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. Jednání OV pro Chotěnice a Radlín

Zdeněk Ryčl (MST2)

4. Revize pojištění odpovědnosti a majetku města Heřmanův Městec

Zdeněk Ryčl (MST2)

5. Dodatek smlouvy č. 2 s ASEKOL a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Zdeněk Ryčl (MST2)

6. Lokalita U Travní cesty - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

Josef Kozel (ST)

7. Lokalita U Travní cesty - Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení

Josef Kozel (ST)

8. Lokalita U Travní cesty - přeložka ČEZ Distribuce, a.s.

Josef Kozel (ST)

9. Obnova kaple sv. Kříže - dodatky ke smlouvám o dílo

Josef Kozel (ST)

10. Smlouva o právu provést stavbu a souhlas se stavbou - Povodí Labe, s.p. - oprava
koryta potoka U Bažantnice

Josef Kozel (ST)

11. Vozidlo pro pečovatelskou službu

Josef Kozel (ST)

12. Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Zrušení OZV č. 7/2017

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Odsouhlasení postupu likvidační komise – Domov pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. MŠ Jiráskova, Jiráskova 842, Heřmanův Městec - žádost o čerpání finančních
prostředků z rezervního fondu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Přičlenění honebních pozemků - Myslivecký spolek Bylany

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Dotace na Heřmanoměstecké podzimní slavnosti

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Příspěvky obcí na vzdělávání dětí - ZŠ, MŠ

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan místostarosta přivítal přítomné, omluvil z jednání Ing. Lenku Ulrichovou ze zdravotních důvodů, p. Bareše z
pracovních důvodů, informoval, že pan starosta z pracovních důvodů přijde později. Informoval o zápisu z jednání dne
15.9.2021. Zápis byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Předložil program
jednání, který byl následně schválen s tím, že nejprve budou projednány body, u kterých jsou předkladateli
místostarostové města a tajemnice úřadu. Pan starosta se připojil k jednání v 17.15 hod. a zúčastnil se projednání
bodů 7 až 12 a závěru v bodě 21.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění v období od 15.9.2021 do 29.9.2021. Všechna
usnesení byla splněna.
Usnesení č.: R/2021/289
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 15.9.2021 do 29.9.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

3.

Jednání OV pro Chotěnice a Radlín
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že dne 8.9.2021 zasedal OV pro Chotěnice a Radlín a stručně seznámil s obsahem
jednání - doplnění člena OV, anketu na sběr odpadů, příprava rozpočtu na rok 2022 a preferované akce, výstavba
nového hřiště pro volnočasové aktivity na pozemcích města, likvidace betonového soklu v areálu hasičárny, údržba
komunikací a další činnosti spojené s údržbou nutnou pro chod Chotěnic a Radlína.
Usnesení č.: R/2021/290
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu z jednání OV
II. u k l á d á
zabezpečit plnění bodů č.2,3 a 4 z důvodové zprávy
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 22.12.2021

III. u k l á d á
odstranit nedostatky z bodů č.5 a 6 z důvodové zprávy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

4.

Revize pojištění odpovědnosti a majetku města Heřmanův Městec
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že proběhla revize pojištění odpovědnosti a majetku města, konkrétně že celková
roční částka pojištění odpovědnosti a majetku města činí ročně 820 351 Kč (počítáno z aktuálních cen pojištění) a bližší
rozbor položek byl v podkladech zaslaných členům rady města. Předložil návrh, aby po stavebních úpravách došlo k
navýšení pojištění budovy čp. 4 (nová součást ZŠ), rekonstruované budovy čp. 244, rekonstruované budovy MŠ
Jonášova a vyjmout z pojištění budovu čp. 18, která je v prodeji.
Usnesení č.: R/2021/291
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
rozbor pojištění a odpovědnosti majetku města Heřmanův Městec
II. u k l á d á
ukládá zajistit předložení návrhu upravené pojistné smlouvy od 1.1.2022
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

5.

Dodatek smlouvy č. 2 s ASEKOL a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil návrh Dodatku č. 2 smlouvy se společností ASEKOL a.s. o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, uzavřené podle §38 odst. 6 zákona č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění. Informoval, že důvodem je schválení nového balíčku odpadových zákonů, včetně nového
samostatného zákona o výrobcích s ukončenou životností. Systém zpětného odběru elektrozařízení včetně baterii
přešel tak s účinností od 1.1.2021 do přísnější regulace.
Usnesení č.: R/2021/292
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
znění dodatku smlouvy č.2 s ASEKOL a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené podle §38 odst. 6
zákona č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
II. u k l á d á
zajistit podpis dodatku smlouvy č.2 s ASEKOL a.s. o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené podle §38
odst. 6 zákona č. 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

6.

Lokalita U Travní cesty - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta předložil radě města návrh smlouvy s GasNet, s.r.o. o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, která se týká podmínek pro připojení a
výstavbu plynovodu pro plánovanou lokalitu U Travní cesty. Stavba páteřního rozvodu zůstane v majetku města a
bude uzavřena smlouva o provozu zařízení.
Usnesení č.: R/2021/293
Rada města Heřmanův Městec
I. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy č. 9421002277/2021/4000239647 se společností GasNet, s.r.o. o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v rámci výstavby lokality
U Travní cesty
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. 9421002277/2021/4000239647 se společností GasNet, s.r.o. o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v rámci výstavby lokality
U Travní cesty
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.10.2021

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3
7.

Lokalita U Travní cesty - Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě pro stavební parcely plánované v lokalitě U Travní cesty,
předanou od projektanta lokality Ing. Aleše Hlavatého. Předmětem je vybudování rozvodů elektřiny pro parcely v
lokalitě. Upozornil, že ze smlouvy vyplývá závazek města uhradit podíl na nákladech ve výši minimálně jedné poloviny
z 225.000 Kč a následně zahájí ČEZ práce na úpravě distribuční soustavy (projekt, realizace) a to do 15 měsíců od
úhrady minimálně poloviny uvedeného podílu na nákladech, ale lze tuto lhůtu prodloužit až na 4 roky.
Usnesení č.: R/2021/294
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. 21_SOBS01_4121841249 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. 21_SOBS01_4121841249 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

8.

Lokalita U Travní cesty - přeložka ČEZ Distribuce, a.s.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání návrh smlouvy se společností ČEZ distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě U Travní cesty, předanou od
projektanta lokality Ing. Aleše Hlavatého. Předmětem smlouvy je zajištění přeložky rozvodů vysokého napětí
v souvislosti s projektovanou lokalitou pro výstavbu rodinných domů. Na základě smlouvy společnost ČEZ Distribuce,
a.s. zahájí práce na přeložce (zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost včetně zajištění povolení
stavby a dodavatele stavby). Následně bude upřesněna cena přeložky a samotná stavba přeložky bude zahájena po
podpisu budoucí smlouvy o přeložce. Pokud budoucí smlouva nebude uzavřena, město uhradí vynaložené náklady na
provedené projekční práce a inženýrskou činnost. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů na přeložku je
716.000 Kč.
Usnesení č.: R/2021/295
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120082122 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě U Travní cesty
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120082122 se společností ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě U Travní cesty
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9.

Obnova kaple sv. Kříže - dodatky ke smlouvám o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení dodatky ke smlouvám na stavební práce a na restaurování malby v rámci obnovy
kaple sv. Kříže, a to na restaurování malby ve větším rozsahu v souvislosti s objevením zakryté spodní části malby za
přizdívkou niky a menzy. Druhý dodatek se týká stavebních prací z důvodu změny termínu dokončení díla.
Usnesení č.: R/2021/296
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a ak. mal. Romanem Ševčíkem na restaurování malby v kapli sv. Kříže
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a sk. mal. Romanem Ševčíkem na restaurování malby v kapli sv.
Kříže
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.10.2021
III. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci" se společností
WANDEL CZECH s.r.o.
IV. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Obnova kaple sv. Kříže v Heřmanově Městci" se
společností WANDEL CZECH s.r.o.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku

Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

10. Smlouva o právu provést stavbu a souhlas se stavbou - Povodí Labe, s.p. - oprava koryta potoka U Bažantnice
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o záměru společnosti Povodí Labe, s. p. opravit koryto Podolského potoka v sídlišti U
Bažantnice v úseku od mostu u prodejny potravin k mostu u vstupu na fotbalový stadión. Předmětem záměru je
odstranění nežádoucích dřevin, odstranění sedimentů a lokální opravy opevnění koryta. Stavbou a pohybem techniky
budou dotčené pozemky města p. č. 270/2 a 295/1 v k. ú. Heřmanův Městec a dojde ke kácení křovin a na několika
místech na ně zasahuje oprava koryta. Doplnil, že kácení stromů je navrženo mimo pozemky města.
Usnesení č.: R/2021/297
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předložené informace ke stavbě "Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km
12,300-12,565" investora Povodí Labe, s. p.
II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a souhlas se stavbou s Povodí Labe, s. p. pro stavbu "Podolský potok,
Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300-12,565"
III. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a souhlas se stavbou s Povodí Labe, s.p. pro stavbu "Podolský
potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300-12,565"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

11. Vozidlo pro pečovatelskou službu
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta stáhnul z programu jednání.

12. Prodloužení Smluv o nájmu městských bytů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil seznam nájemníků městských bytů, kterým 30.9.2021 končí nájemní vztah a
žádají o jeho prodloužení. Žadatelé nemají nedoplatku vůči městu a všichni žádají o prodloužení o jeden rok do
30.9.2022. Pouze Felix Polhoš žádá o prodloužení nájmu do 31.10.2021.
Usnesení č.: R/2021/298
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
1.1.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1, náměstí Míru čp. 6, Heřmanův Městec Lucii

Chaloupkové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.2.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, náměstí Míru čp. 6, Heřmanův Městec Monice
Juklové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.3.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Milanu Balogovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 55 Kč/m2
1.4.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 6A, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Miloslavu Turinovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 55 Kč/m2
1.5.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 7, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Zdeňku Mrkusovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 55 Kč/m2
1.6.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 8, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Pavlu Müllerovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 55 Kč/m2
1.7.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 9, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Ludmile Müllerové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 55 Kč/m2
1.8.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 10, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Petře Linhartové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 55 Kč/m2
1.9.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 11, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Martině Kašparové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 55 Kč/m2
1.10.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 12, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Felixu Polhošovi, a to od 1.10.2021 do 31.10.2021 za cenu 55 Kč/m2
1.11.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 16, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec
Jiřímu Morávkovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za stávající cenu za m2
1.12.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, Tylova čp. 386, Heřmanův Městec Ing. Anně
Gočové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.13.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 3, Tylova čp. 386, Heřmanův Městec Davidu
Medunovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.14.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Tylova čp. 386, Heřmanův Městec Petru Čapkovi,
a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.15.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 5, Tylova čp. 386, Heřmanův Městec Soně
Moravcové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.16.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Tylova čp. 387, Heřmanův Městec Jiřímu a Haně
Starým a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.17.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1/P, Tylova čp. 387, Heřmanův Městec Mgr. Heleně
Polanské, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 69,80 Kč/m2
1.18.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2/P, Tylova čp. 387, Heřmanův Městec Luďku
Celundovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 69,80 Kč/m2
1.19.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, Pokorného čp. 404, Heřmanův Městec Růženě
Hájkové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2

1.20.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Pokorného čp. 404, Heřmanův Městec Martinu a
Miroslavě Zrůstovým, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.21.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1, Průhon čp. 446, Heřmanův Městec Bohumile
Šornové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.22.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 3, Průhon čp. 446, Heřmanův Městec Lucii Křivské,
a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.23.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Průhon čp. 446, Heřmanův Městec Lucii Šídlové,
a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.24.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 12, Průhon čp. 446, Heřmanův Městec Jarmile
Šabatové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.25.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 1, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Vladimíru
Vackovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.26.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Martinu
Dvořákovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.27.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 5, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Petře Horké,
a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.28.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 6, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Ladislavu
Doležalovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.29.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 8, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Marcele
Malínské, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.30.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 9, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Vire
Rennerové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.31.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 11, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Václavu
Jiráskovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.32.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 12, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Soně
Kočové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.33.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 13, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec Adamu
Pečenkovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.34.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 2, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec Heleně
Zpěvákové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.35.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 3, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec Kamile
Pleskotové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.36.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 4, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec
Stanislavě Grundové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2
1.37.prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na městský byt č. 5, Pod Pankrácí čp. 448, Heřmanův Městec Lucii
Horákové, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za cenu 70 Kč/m2

1.38. prodloužení Smlouvy o nájmu domu čp. 71 ve Slavkovicích a pozemků p. č. 329 a 330 v k. ú. Vyžice Mgr.
Martinu Štědroňovi, a to od 1.10.2021 do 30.9.2022 za stávající cenu.
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu městských bytů
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

13. Zrušení OZV č. 7/2017
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec stáhnul z programu.

14. Odsouhlasení postupu likvidační komise – Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k odsouhlasení zápis Likvidační komise Domova pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec ze dne 23.8.2021 a informoval, že byl veškerý majetek v seznamu nabídnut příspěvkovým
organizacím, jejichž zřizovatelem je město Heřmanův Městec a ty neprojevily zájem.
Usnesení č.: R/2021/299
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh na vyřazení drobného majetku a dlouhodobého majetku dle zápisu Likvidační komise Domova pro seniory,
U Bažantnice 63, Heřmanův Městec ze dne 23.8.2021
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

15. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost o přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec. Jedná se o mechanický invalidní vozík Excel G5 v hodnotě 2 000 Kč od pana Vladimíra Duška.
Usnesení č.: R/2021/300
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 mechanického

invalidního vozíku Excel G5 v hodnotě 2 000 Kč, od pana Vladimíra Duška
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

16. Přijetí věcného daru - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost o přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec. Jedná se o televizor PHILIPS 26PFL2908H/12 v hodnotě 1 000 Kč od paní Mgr. Evy Pavlíkové.
Usnesení č.: R/2021/301
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 televizoru PHILIPS
26PFL2908H/12 v hodnotě 1 000 Kč od paní Mgr. Pavlíkové Evy
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

17. MŠ Jiráskova, Jiráskova 842, Heřmanův Městec - žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky MŠ Jiráskova, Mgr. Irmy Celundové o čerpání rezervního
fondu ve výši 39 995 Kč na pořízení šatních boxů v oddělení U motýlka. Důvodem nákupu je velmi špatný stav
původních šatních boxů, současný stav rezervního fondu činí 135 578, 39 - Kč.
Usnesení č.: R/2021/302
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ředitelce MŠ Jiráskova, Jiráskova 842, Heřmanův Městec paní Mgr. Irmě Celundové žádost o čerpání prostředků
z rezervního fondu ve výši 39 995 Kč na pořízení šatních boxů v oddělení U motýlka
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce MŠ Jiráskova, Jiráskova 842, Heřmanův Městec paní Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 11.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3
18. Přičlenění honebních pozemků - Myslivecký spolek Bylany

Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání dohodu o přičlenění honebních pozemků. Při kontrole užívání
pozemků bylo zjištěno, že Myslivecký spolek Bylany využívá pro svou honitbu i městské pozemky, výměra
přičleňovaných pozemků je 176 281 m2. Výše nájemného byla stanovena na 10,- Kč/ha/rok.
Usnesení č.: R/2021/303
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků s Mysliveckým spolkem Bylany, Bylany 122, 538 01 se
stanoveným nájemným ve výši 180,- Kč/rok.
II. u k l á d á
zajistit podepsání dohody o přičlenění městských pozemků s Mysliveckým spolkem Bylany
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 20.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

19. Dotace na Heřmanoměstecké podzimní slavnosti
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh Smlouvy o poskytnutí dotace Pardubickým krajem spolu se záštitou
hejtmana na pořádání Heřmanoměsteckých podzimních slavností.
Usnesení č.: R/2021/304
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí dotace Krajským úřadem Pardubického kraje na konání Heřmanoměsteckých podzimních
slavností
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy a odeslání smlouvy na Krajský úřad Pardubického kraje
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.09.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

20. Příspěvky obcí na vzdělávání dětí - ZŠ, MŠ
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost starostky obce Klešice – pí Marie Staré a rovněž žádost starostky obce Rozhovice Bc.
Barbory Hromádko, zda by nebylo možné ponížit fakturovanou částku účtovanou obcím (konkrétně nezapočítat
alespoň dva prázdninové měsíce) dle „Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování dětí
do MŠ“ a dle „Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky“, a to z důvodu pandemie COVID-19, která
ve školním roce 2020/2021 omezila docházku žáků do základní školy a mateřských škol v Heřmanově Městci. Dle
smluv se fakturuje příspěvek na jednoho žáka ve výši 200 Kč měsíčně.
Usnesení č.: R/2021/305

Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti starostek obcí Klešice a Rozhovice
II. n e s c h v a l u j e
ponížení fakturované částky smluvním obcím z důvodu omezení docházky žáků do mateřských škol a základní
školy v Heřmanově Městci ve školním roce 2020/2021 během pandemie COVID-19
III. u k l á d á
1. informovat obce o rozhodnutí rady města
2. vyfakturovat stanovené částky smluvním obcím dle „Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního
vzdělávání a umisťování dětí do MŠ“ a dle „Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky“
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 15.10.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

21. Závěr
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil členům rady návrhy názvu pro kavárnu v kině včetně grafiky tohoto názvu, ti
se shodli na navržené grafice a názvu kinokavárna. K prodeji čp. 18 sdělil, že byl vyjednán souhlas majitele nemovitosti
s ukotvením stromkových růžiček u paty budovy a s umístěním el. rozvaděče a kotev pro uchycení vánoční výzdoby do
pláště budovy. Pan starosta informoval o obchodování s energiemi na komoditní burze, kdy maximální cena zadaná
úřadem je pod cenami na komoditní burze. Sdělil, že pověřil vedoucího finančního odboru k jednání s provozovatelem
kotelen ČEZ distribuce a.s. o cenách mimo komoditní burzu. Dále informoval o situaci v psím útulku, která se eskaluje
a po městě se šíří nepravdivé informace, a proto se rozhodl pozvat občany na akci "Káva se starostou" dne 25.10.2021
od 17.00 hod. do multifunkčního centra, kde situaci osvětlí. Přespříští termín jednání rady města navrhl změnit z
27.10. na 25.10.2021 od 14.00 hod. a přítomní členové rady města tento návrh schválili.
V závěru zaznělo poděkování členů rady města technické skupině a zaměstnancům společnosti SPOKUL HM, p.o. za
přípravu městských slavností.
Následně pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání v 18.25 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

