Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 2. zasedání
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec konané dne 18. 6. 2018 v 17:00hod.
jednací sál budovy, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, Otakar Volejník, Jan Bareš, Mgr Eva Bočková, Pavel Čejka, Ing. Zbyněk Čermák, František
Dvořák, MBA, Ing. Aleš Jiroutek, Petr Kotora, MBA, Mgr. Petr Kuneš, Tereza Machová, PharmDr, Mgr.
Stanislav Mráz, Jiří Pošík, Jan Řehák, Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr. Alena Stránská, Ing. Jaroslav Ulrich,
Mgr. Marek Výborný

Omluveni:

Ivan Dramlitsch, M.A., Mgr. Vratislav Dočkal, Michal Pošík

Ověřovatelé:

Jiří Pošík, Jan Řehák,

Zapsal:

Lucie Kratochvílová, vedoucí sekretariátu

Přizváni:

Lucie Aišmanová, předsedkyně osadního výboru pro Chotěnice a Radlín, Mgr. Alena Novotná,
předsedkyně osadního výboru pro Konopáč, Roman Charvát, velitel Městské policie HM, Ing. arch
Ondřej Teplý

Text zahájení:
Pan starosta zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 18 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluveni byli p. Michal Pošík, p. Mgr. Vratislav Dočkal a Mgr. Ivana Dramlitsch, který
měl nahlášen pozdní příchod (byl na cestě z Prahy). Pan starosta konstatoval, že proti zápisu z posledního jednání dne
19.03.2018 nebyly vzneseny připomínky a byl zveřejněn na úředních deskách i webových stránkách města. Dále doplnil, že
pozvánka na jednání zastupitelstva byla zveřejněna od 08.06.2018 na úřední desce fyzické i elektronické a rovněž na
výlepových plochách města. Od 11.06.2018 bylo pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva hlášeno v městském rozhlasu.
Zastupitelé obdrželi podklady elektronicky dne 08.06.2018. Materiály k projednání v podobě odpovídající ochraně
osobních údajů byly rovněž zveřejněny a to na webových stránkách města.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

2.

Kontrola usnesení

3.

Zpráva o činnosti Rady města

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

8.

Zpráva o činnosti Městské policie

9.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Heřmanův Městec 2017

10.

Bezplatný převod pozemku p.č. 651/1

10.1

Odprodej pozemku p.č. 1740/14

10.2

Odprodej části pozemku p.č. 1588/3

Strana 1/16

Bod

Věc

10.3

Odprodej části pozemku p.č. 1587/18 a 1587/1

10.4

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3

10.5

Odprodej pozemku p.č. 2370

10.6

Odprodej části pozemku p.č. 1456/2

10.7

Odprodej části pozemku 183/2

10.8

Odprodej pozemku p.č. 856/45 a st. 1659

10.9

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6

10.10

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6

10.11

Odprodej pozemku části p.č. 1856/5

10.12

Odkup 1/7 pozemku se studní p.č. 493/1

10.13

Odkup pozemků - ul. Travní

11.

Půjčka z Fondu rozvoje bydlení

12.

Hospodaření města 2017 - Závěrečný účet za rok 2017

13.

Hospodaření města 2018 k 31.3.2018

14.

Rozpočtové opatření ZM/2018/02

15.

Diskuse

16.

Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva města určil zapisovatelku zápisu Lucii Kratochvílovou, DiS.,
vedoucí sekretariátu. Dále navrhl ověřovatele zápisu p. Jiřího Pošíka a Jana Řeháka. Zastupitelé tento návrh
jednomyslně schválili. Dále přednesl informaci o zápisu z minulého jednání zastupitelstva města, které proběhlo dne
19.03.2018. Jeho ověřovateli byli Mgr. Stanislav Mráz a Tereza Machová, PharmDr.. Zápis byl řádně ověřen a nebyly
proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis z tohoto jednání byl v termínu vyvěšen na fyzické a elektronické úřední
desce městského úřadu a zároveň je umístěn v archivu na webových stránkách města. Následně pan starosta
seznámil přítomné s navrženým programem jednání zastupitelstva. Nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem o doplnění
programu jednání. Navržený program jednání byl zastupiteli jednomyslně schválen.
Usnesení č. Z/2018/021
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
že zapisovatelem jednání byla určena: Lucie Kratochvílová, DiS.

II.

schvaluje
ověřovatele zápisu: Jiří Pošík, Jan Řehák

Přijato jednomyslně, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Kontrola usnesení
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil kontrolu přijatých usnesení, která měla termín splnění v období od 19.03.2018 do 18.06.2018.
Všechna usnesení byla splněna v termínu s výjimkou usnesení:
č. Z/2017/077 - zajistit podepsání smlouvy na směnu pozemků. Důvodem nesplnění termínu je skutečnost, že při
kontrole stavu pozemků před podpisem smlouvy bylo zjištěno, že pozemek č.p. 551 v k.ú. Heřmanův Městec a jehož
část má být předmětem směny, je zatížen zástavním právem smluvním. Dle sdělení Hypoteční banky dojde k výmazu
zástavního práva na části pozemku, který přejde do majetku města až po realizaci směny a zapsání do katastru
nemovitostí. Na základě uvedených skutečností bylo navrženo prodloužení termínu splnění úkolu do 31.10.2018.
č. Z/2017/078 - zajistit podepsání smlouvy s Českým kynologickým svazem - ZKO Heřmanův Městec. Důvodem
nesplnění jsou úpravy geometrického plánu, zarovnání hranice pozemků mezi cvičištěm kynologického spolku a
městským útulkem, následně bylo proto žádáno o prodloužení termínu splnění úkolu do 31.7.2018.
č. Z/2018/013 - zajisti podepsání smlouvy s man. Ryčlovými. Usnesení není splněno, protože na základě
vypracovaného geometrického plánu bylo zjištěno, že část pozemku, o který požádali manželé Ryčlovi, má zaplocen
vlastník sousedního pozemku, tj. paní Pilná Zdenka. K podpisu smlouvy může tedy dojít až po vyřešení tohoto
rozporu. Z uvedených důvodů bylo navrženo prodloužení termínu splnění úkolu do 31.10.2018.
Usnesení č. Z/2018/022
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 19.3.2018 do 18.6.2018

II.

schvaluje
1.

prodloužení termínu pro splnění usnesení č. Z/2017/077- zajistit podepsání smlouvy s panem Jeřábkem
na směnu pozemků na 31.10.2018

2.

prodloužení termínu pro splnění usnesení č. Z/2017/078 - zajistit podepsání smlouvy s Českým
kynologickým svazem - ZKO Heřmanův Městec na 31.7.2018

3.

prodloužení termínu pro splnění usnesení č. Z/2018/013 - zajistit podepsání smlouvy s man. Ryčlovými
na 31.10.2018

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

3.

Zpráva o činnosti Rady města
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Zprávu o činnosti rady města přednesl pan starosta, konstatoval, že v období od minulého zasedání zastupitelstva
proběhlo 7 zasedání rady města a dvě elektronická hlasování, připomněl účast jednotlivých členů rady i pozvané
hosty (velitel MP, Ing.arch. Ondřej Teplý ). Zasedání byla svolávána podle harmonogramu, který si rada odsouhlasila
v závěru roku 2017.Rada města zasedne do prázdnin ještě 1x, a to 26.6., kde stanoví harmonogram jednání Rady
města pro 2.polovinu roku 2018 (resp. do termínu komunálních voleb).
Z významných usnesení RM pan starosta zmínil, že rada města přijala dne 15.5.2018 usnesení č. R/2018/164, kterým
reagovala na nařízení EU dle směrnice č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a schválila uzavření smlouvy na výkon pověřence se společností GDPR
pověřenec, s.r.o. Činnost pověřence bude společnost vykonávat nejen pro samotný MěÚ, ale i pro některé
příspěvkové organizace města. Mgr. Výborný ocenil přístup a zpracování rady města k agendy GDPR, doplnil, že by
pověřenec, pro příspěvkové organizace, měl být hrazen z rozpočtu města. Pan starosta odpověděl, že pro rok 2018
financování nastaveno dle schváleného rozpočtu města a zohledňuje podíly agend jednotlivých přísp.org. po
seznámení s agendou a zapracování pověřence bude financování pro rok 2019 navrženo nově. Pan Výborný
konstatoval, že chybí informace, o konkurzech na nové ředitele škol, zastupitelům i veřejnosti, zároveň se podivil, že
v komisi nebyl žádný současný ředitel. Pan místostarosta objasnil průběh a vyhodnocení jednotlivých konkursních
řízení na ředitele škol. Během diskuse se dostavil omluvený zastupitel Ivan Dramlitsch. Mgr. Výborný vznesl dotaz na
funkčnost dopravní komise, termíny jejího konání i zápisy. Pan starosta odpověděl, že činnost některých komisí RM
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je nižší než v době jejich založení. Osobně hovořil i s předsedou Komise dopravní a apeloval na větší aktivitu. Zároveň
konstatoval, že činnost komisí skončí v říjnu tohoto roku.
Usnesení č. Z/2018/023
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady města za období od 7. 3. 2018 do 8. 6. 2018

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Předkladatel: Petr Kotora, MBA, předseda finančního výboru
Zprávu o činnosti výboru přednesl předseda výboru, sdělil, že proběhlo jedno zasedání výboru, kontroly byly
uskutečněny podle schváleného plánu a to Kontrola smluvních vztahů - nájemní vztahy městské byty. Předmětem
kontroly byla úroveň a kvalita zajištění nájemních vztahů v souladu s aktuálními právními předpisy včetně hodnocení
úrovně výše nájmu. Doporučení - nastavit kategorizaci výše nájmu s ohledem na úroveň a kvalitu pronajímaného
subjektu. Zbývající kontroly budou dokončeny do 30. 6. 2018. Finanční výbor upozorňuje ZM, že dosud nebylo
předloženo plnění úkolu uložené PO SPOKUL ze společné kontroly KV a FV.
Finanční výbor byl seznámen s veškerou dokumentací a zejména se závěrečnou zprávou o hospodaření města za rok
2017. FV vzal zprávu na vědomí, nemá k ní námitek. Na svém zasedání dne 22. 5. 2018 byl FV předložen návrh
rozpočtového opatření ZM číslo 2 v celkové výši -4.461.900,- Kč .V pátek 1. 6. 2018 obdrželi členové FV doplněné RO
číslo 2 v celkové výši - 6.161.900,- Kč, oblast příjmů beze změn, oblast výdajů byla zvýšena o položku „Sportovní hala
- výměna nášlapné vrstvy palubovky“.
Usnesení č. Z/2018/024
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru ZM za období od 19.03.2018 do 22.05.2018.

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Předkladatel: Ing. Zdenka Sedláčková, předsedkyně kontrolního výboru
Paní předsedkyně přednesla zprávu o činnosti výboru, připomněla, že proběhlo jedno jednání. V souladu s plánem
činnosti kontrolního výboru na rok 2018 schváleného usnesením zastupitelstva města č. Z/2017/57 dne 18.12.2017
byla provedena kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva Města Heřmanův Městec za období říjen 2017 duben 2018. Dále kontrola vyřizování stížností - nevhodné parkování na zeleni v ulici U Bažantnice a nevhodný
přístup pedagogů ZUŠ Heřmanův Městce při vystoupení v Třemošnici. Členové kontrolního výboru se účastnili
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky.
Usnesení č. Z/2018/025
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM za období od března do května 2018
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6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Předkladatel: Otakar Volejník, místostarosta
Zprávu o činnosti Osadního výboru přednesl pan místostarosta, paní Mgr. Alena Novotná byla omluvena. Osadní
výbor zasedal od posledního jednání zastupitelstva města Heřmanův Městec třikrát a to 13.5.2018, 12.06.2018 a
25.3.2018. Se zástupci Osadního výboru pro Konopáč a zástupci SDH Konopáč, v přítomnosti pana místostarosty a
architekta Ing. Teplého, byly stanoveny úkoly, týkající se úprav veřejného prostoru na Konopáči. Řešila se velikost
chaty, která bude umístěna v prostoru „Písník“, a která bude sloužit jako zázemí při místních společenských a
sportovních akcích. Odstranění náletových porostů v navrhované relaxační zóně toku potoka Konopka bude
povoleno v srpnu 2018. Osadní výbor pro Konopáč požádal Radu města Heřmanův Městec o poskytnutí dřeva z
městských lesů na výstavbu chatky. Osadní výbor pro Konopáč se vyjadřoval k předloženým žádostem na Městský
úřad v Heřmanově Městci zájemců o odkup části pozemků v lokalitě Konopáč.
Usnesení č. Z/2018/026
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni 06.06.2018.

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkladatel: Lucie Aišmanová, předsedkyně osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Zprávu o činnosti přednesla paní předsedkyně, sdělila, že proběhlo jedno jednání výboru a to za účasti starosty
města J. Kozel, Ing. Arch. Ondřej Teplý a M. Jožák za Odbor investic a majetku MěÚ HM. Na programu jednání bylo
seznámení veřejnosti s plánovanými investičními akcemi města v Chotěnicích a Radlíně pro rok 2018. Jako je
plánovaná výstavba nového veřejného osvětlení v místní části u hostince Na kopečku. Osadní výbor se podílel na
přípravě pietního aktu kladení věnce k pomníku padlých dne 8. května 2018. Připomněla akci, která se koná v rámci
dnů pro rodinu, Chotěnický jarmark.
Usnesení č. Z/2018/027
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín za období březen až květen 2018

8.

Zpráva o činnosti Městské policie
Předkladatel: Roman Charvát, velitel Městské policie HM
Zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec přednesl velitel. Velitel Městské policie Heřmanův Městec
Roman Charvát seznámil zúčastněné s činností MPHM za období od 1.3.2018 do 31.5.2018. V tomto období byly
řešeny přestupky na úseku veřejného pořádku (14x), a to zejména rušení nočního klidu, narušení občanského soužití,
krádeže a neoprávněný zábor, dále přestupky na úseku dopravy (17x), parkování na místech pro tělesně postižené,
parkování na chodníku a zákaz vjezdu. V uvedeném období strážnici MP kontrolovali dodržování rychlosti radarem, a
to 9x a řešili celkem 53 přestupků při překročení rychlosti. Přestupků se dopouštěli převážně osoby žijící mimo
Heřmanův Městec. Strážnici MP při své činnosti asistovali Záchranné službě (resuscitace pacienta), hasičům, Policii

Strana 5/16

ČR, Technické skupině města, spolupracovali s odbory MěÚ při rizikových jednáních či doručení písemností. Od
1.8.2018 rozšíří řady strážníků MP jeden policista s 3-letou praxí. Pan Výborný vyjádřil poděkování MP za jejich
činnost. Ukazuje se, že měření rychlosti radarem má pozitivní vliv na dodržování rychlosti ve městě.
Pan Jiroutek poukazuje na vrůstající nepořádek v zámeckém parku, dotazuje se, jak tuto situaci bude MP řešit.
Velitel MP Roman Charvát uvádí, že strážníci pravidelně parkem prochází. Pan starosta upřesnil, že park je v majetku
a správě Domova pro seniory hl. města Prahy. V současné době probíhá jednání starosty s radním města Prahy p.
Hodkem a ředitelkou DPS na možné pomoci ze strany města zhoršující se situaci řešit.
Usnesení č. Z/2018/028
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie Heřmanův Městec za období od 1.3.2018 do 31.5.2018.

9.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Heřmanův Městec 2017
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl informace o Zprávě o uplatňování územního plánu, která byla zpracována na základě
požadavků veřejnosti a architekta města Ondřeje Teplého, Ing. Kovandovou z MěÚ Chrudim, odd. územního
plánování. Obsahuje návrh na úpravu v jednotlivých lokalitách (sídliště U Bažantnice, V Lukách, Konopáč, Travní
cesta, Ježkovka, Na Skalce, Chotěnice). Pan architekt doplnil a objasnil technické zpracování územního plánu,
připomněl, že územní plán města platí od roku 2013 beze změn a vyzval občany k případné spolupráci v rámci
pravidelných schůzek s občany na městském úřadě a to dvakrát v měsíci. Pan Marek Výborný poděkoval panu
architektovi za stejný názor na přemostění Zlatého potoka. Ing. Sedláčková vznesla dotaz na změnu zpracovatele
územního plánu oproti letem minulým. Pan starosta odpověděl, že v nedávné minulosti proběhl soudní spor města s
paní Abrahámovou, ve kterém původní projektant byl soudem označen negativně.
Pan Ulrich vznesl dotaz na koncepční činnost města v lokalitě pod Travní cestou, jeho dotaz doplnil také pan
Celunda, jehož dotaz směřoval k oblasti Ježkovky, co přesně mohou od města očekávat majitelé pozemků. Pan
starosta odpověděl k lokalitě Travní, kde je postupně s majiteli jednáno a pozemky jsou vykupovány ( viz.i dnešní
jednání - bod 10.13). Zároveň s nimi komunikuje i městský architekt. Jedno z opatření 1. změny úz. plánu by mělo
pomoci zjednodušit situaci v této lokalitě. K dotazu pana Celundy odpověděl, že právě změna úz. plánu v lokalitě
Ježkovka by měla majitelům pozemků zjednodušit jejich pozice s ohledem na možnosti dané lokality. I toto je jedním
z úkolů projektanta pro 1. změnu územního plánu.
Usnesení č. Z/2018/029
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Územního plánu Heřmanův Městec 2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č.
1 Územního plánu

II.

schvaluje
1.

v souladu se zněním § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Heřmanův Městec
2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Heřmanův Městec.

2.

dle usnesení RM o výběru projektanta pro změnu č.1 ÚP společnost 2M projekt, s.r.o. Havlíčkův Brod

3.

MěÚ Chrudim, odd. Územního plánování jako pořizovatele změny č. 1 ÚP

III. jmenuje
pro proces pořizování změny č.1 ÚP starostu města Josefa Kozla, coby určeného zastupitele
Přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10. Bezplatný převod pozemku p.č. 651/1
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezplatný
převod pozemku parcelní číslo 651/14 o výměře 247 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek sloužící pouze
jako přístupová cesta k soukromým nemovitostem. Rada města nedoporučila bezplatný převod pozemku, stejně jako
odbor Správy majetku a to z důvodu, ze se jedná o nezpevněnou přístupovou cestu pouze ke dvěma soukromým
nemovitostem a město Heřmanův Městec by je nijak nevyužívalo.
Usnesení č. Z/2018/030
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
nepřijmout bezplatný převod pozemku parcelní číslo 651/1 o výměře 247 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - p.č. 651/1
Termín: 13.7.2018

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

10.1 Odprodej pozemku p.č. 1740/14
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost na odkoupení pozemku parcelní číslo 1740/14 o výměře 198 m 2 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, který mají pronajatý a využívají ho jako zahradu. Žadatelé uhradí poplatek
za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti.
Záměr byl vyvěšen od 25.5.2018 do 11.6.2018.Rada města i Správa majetku doporučuje odprodej pozemku.
Usnesení č. Z/2018/031
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej pozemku parcelní číslo 1740/14 o výměře 198 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec žadatelům za cenu 267,Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s žadateli
Termín: 31.07.2018

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

10.2 Odprodej části pozemku p.č. 1588/3
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Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost o odprodej části pozemku 1588/3 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita
Konopáč. Jedná se o pozemek s využitím jako přírodní zeleň, která slouží jako ochranná, izolační a doprovodná zeleň.
Nesouhlasné stanovisko vydala Komise koncepce a rozvoje města i odbor Správy majetku a následně Rada města
nedoporučila schválení odprodeje z důvodu, že je pozemek veden v územním plánu jako veřejná zeleň. Pozemky
slouží jako doprovodná zeleň kolem komunikací, ochranná a izolační zeleň, břehové porosty. Hlasování se zdržel pan
Kuneš.
Usnesení č. Z/2018/032
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1588/3 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Konopáč

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatelky o výsledku zastupitelstva
Termín: 13.7.2018

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

10.3 Odprodej části pozemku p.č. 1587/18 a 1587/1
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost na odkup části pozemku parcelní číslo 1587/18 a 1587/1 v k.ú. Heřmanův
Městec - lokalita Konopáč. Žadatelka má tyto části pozemků zaplocené a užívá je bez nájemní smlouvy. Pozemek
parcelní číslo 1587/18 je přístupovou cestou na spodní část pozemku parcelní číslo 1587/1. Nesouhlasné stanovisko
vyjádřila Komise koncepce a rozvoje města, Správa majetku a následně rada města nedoporučila odprodej pozemku.
Mgr. Výborný vznesl otázku na pana architekta, zda by se řešilo zamítnutí prodeje nájemním vztahem, pozemek je již
oplocen. Pan architekt podpořil zamítnutí prodeje pozemku z důvodu přístupu na parcelní pozemek č.1587/1.
Usnesení č. Z/2018/033
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat části pozemku parcelní číslo 1587/18 a 1587/1 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Konopáč

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatelky o výsledku zastupitelstva
Termín: 13.07.2018

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

10.4 Odprodej části pozemku p.č. 2185/3
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Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil opakovanou žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 2185/3 o výměře 53 m 2 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna městská studna. Odprodejem části tohoto pozemku
by byl ztížen přístup k této studni. Rada města Heřmanův Městec nedoporučuje zastupitelům města předložený
materiál ke schválení. Mgr. Výborný podal protinávrh pozemek odprodat.
Hlasováno o protinávrhu tj. odprodat dle cenové mapy:
PRO: Bareš, Mgr. Kuneš, Mgr. Výborný, Mgr. Mráz, Ing. Jiroutek, Ing. Čermák, Ing. Sedláčková, Mgr. Stránská
PROTI: Mgr. Dramlitsch, PharmDr. Machová, Řehák, Čejka, Ing. Ulrich, Pošík, Dvořák MBA, Volejník, Kozel, Kotora
MBA
ZDRŽEL SE: Mgr. Bočková
Protinávrh nebyl schválen.
Hlasováno o původním usnesení:
PRO: Mgr. Dramlitsch, PharmDr. Machová, Řehák, Čejka, Ing. Ulrich, Pošík, Dvořák MBA, Volejník, Kozel, Kotora MBA
PROTI: Bareš, Mgr. Kuneš, Mgr. Výborný, Mgr. Mráz, Ing. Jiroutek, Ing. Čermák, Ing. Sedláčková, Mgr. Stránská
ZDRŽEL: Mgr. Bočková.
Navržené usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. Z/2018/034
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 2185/3 o výměře 53 m2 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele o výsledku zastupitelstva
Termín: 13.07.2018

Nepřijato, pro: 10, proti: 8, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

10.5 Odprodej pozemku p.č. 2370
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost o odkoupení pozemku parcelní číslo 2370 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná
se o pozemek v ulici Podél Dráhy. Správa majetku nesouhlasí s odprodejem pozemku z důvodu plánované výstavby
chodníku a nutného záboru části tohoto pozemku. Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův
Městec č. 11 dne 29.5.2018, rada města nedoporučuje odprodej pozemku.
Usnesení č. Z/2018/035
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat pozemek parcelní číslo 2370 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele o výsledku zastupitelstva
Termín: 13.07.2018

Přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10.6 Odprodej části pozemku p.č. 1456/2
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1456/2 v k.ú. Heřmanův Městec.
Jedná se o část pozemku v ulici Průhon, který je v katastru nemovitostí veden jako ostatní komunikace. V pasportu
komunikací je veden jako místní komunikace IV. třídy a proto Komise koncepce a rozvoje města, městský architekt i
odbor Správy majetku vydali nesouhlasné stanovisko. Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův
Městec č. 11 dne 29.5.2018. Rada města Heřmanův Městec nedoporučila předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2018/036
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1456/2 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele o výsledku zastupitelstva
Termín: 13.7.2018

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

10.7 Odprodej části pozemku 183/2
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost Bytového družstva Heřman na odkoupení části pozemku parcelní číslo
183/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Na předmětné části pozemku si chtějí zbudovat prostor pro
umístění kontejnerů na odpad. Žadatel uhradí zhotovení geometrického plánu na určení přesné výměry, kolek na
vklad do Katastru nemovitostí. Komise koncepce a rozvoje města společně s městským architektem i odborem
Správy majetku vydali souhlasné stanovisko s odprodejem části pozemku č. 183/2.Nemají s vybudováním stání pro
kontejnery žádné námitky.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 9 dne 24.4.2018. Rada města Heřmanův
Městec doporučuje předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2018/037
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej části pozemku parcelní číslo 183/2 v k.ú. Heřmanův Městec o výměře cca 30 m 2 Bytovému družstvu
Heřman, Heřmanského 732, Heřmanův Městec 538 03

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s Bytovým družstvem Heřman
Termín: 07.09.2018

Přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10.8 Odprodej pozemku p.č. 856/45 a st. 1659
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost o odkup pozemku parcelní číslo 856/45 a st. 1659 v k.ú. Heřmanův Městec
- lokalita Ježkovka. Pozemky jsou umístěné v části Ježkovky, kde město Heřmanův Městec vlastní okolní pozemky. Na
doporučení architekta města se v minulosti v této části Ježkovky pozemky neodprodávaly. Odbor Správy majetku
města nedoporučil odprodej pozemku p.č. 856/45 a st.1659 v k.ú. Heřmanův Městec vzhledem k vlastnictví okolních
pozemků městem a doporučení architekta města o ponechání pozemků ve vlastnictví města. Komice koncepce a
rozvoje města podpořila tento názor.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 10 dne 15.5.2018. Rada města Heřmanův
Městec nedoporučila odprodej pozemku. Při hlasování se zdržel pan P. Čejka.
Usnesení č. Z/2018/038
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat pozemky parcelní číslo 856/45 a st. 1659 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele o výsledku zastupitelstva
Termín: 06.07.2018

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

10.9 Odprodej části pozemku p.č. 1856/6 Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec.
Jedná se o pozemek v lokalitě Konopáč, který přiléhá k chatám. Odprodejem části tohoto pozemku by se porušila
celistvost a další využití. Pozemek má pronajatý pan Cach, který jej seká a udržuje. Část pozemku 1856/6 je
připlocena k pozemku žadatele. Žádost je reakcí na kontrolu odboru Správy majetku ohledně pronájmu obecních
pozemků v Třešňovce v Konopáči. Odprodejem části tohoto pozemku by se porušila celistvost a další využití.
Pozemek má pronajatý pan Cach, který jej seká a udržuje. Architekt města označil tuto plochu jako zeleň přírodního
charakteru a její využití pro rekreační účely je nepřípustné, následně odprodej nedoporučil.
Usnesení č. Z/2018/039
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování manželů žadatelů

o výsledku zastupitelstva
Termín: 29.06.2018
Přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10.10

Odprodej části pozemku p.č. 1856/6

Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost o odkup části pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec.
Jedná se o pozemek v lokalitě Konopáč, který přiléhá k chatám. Odprodejem části tohoto pozemku by se porušila
celistvost a další využití. Pozemek má pronajatý pan Cach, který jej seká a udržuje. Jedná se o pozemek v lokalitě
Konopáč, který přiléhá k chatám. Odprodejem části tohoto pozemku by se porušila celistvost a další využití. Pozemek
má pronajatý pan Cach, který jej seká a udržuje. Žádost je opět reakcí na kontrolu odboru Správy majetku ohledně
pronájmu obecních pozemků v Třešňovce v Konopáči. Architekt města označil tuto plochu jako zeleň přírodního
charakteru a její využití pro rekreační účely je nepřípustné, následně odprodej nedoporučil.
Usnesení č. Z/2018/040
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatelů o výsledku zastupitelstva
Termín: 29.06.2018

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

10.11

Odprodej pozemku části p.č. 1856/5

Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednán žádost paní Kašubové o odkup části pozemku parcelní číslo 1856/5 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek v lokalitě Konopáč, který přiléhá k chatám. Odprodejem části tohoto
pozemku by se porušila celistvost a další využití. Pozemek má pronajatý pan Cach, který jej seká a udržuje. Jedná se o
část louky V Třešňovce v Konopáči (v územním plánu je to vedeno jako zeleň přírodní). Byla doložena stanoviska
osadního výboru, komise koncepce a rozvoje města, odboru Správy majetku i architekta města - všechna
nesouhlasná.
Usnesení č. Z/2018/041
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1856/5 v k.ú. Heřmanův Městec

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatelky o výsledku zastupitelstva
Termín: 29.06.2018

Přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10.12

Odkup 1/7 pozemku se studní p.č. 493/1

Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání nabídku na odkup 1/7 pozemku parcelní číslo 493/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Na
pozemku se nachází studna a město by tak získalo další zdroj vody.
Usnesení č. Z/2018/042
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup 1/7 pozemku se studnou parcelní číslo 493/1 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 18.000,- Kč

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy
Termín: 31.07.2018

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

10.13

Odkup pozemků - ul. Travní

Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání návrh na odkup pozemků parcelní číslo 1710/11, 1710/58, 1670, 1710/26,
1710/56, 1710/62 o celkové výměře 10539 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od pánů Ivo Vacíka, Jiřího Vacíka, Pavla
Vacíka a Petra Vacíka. Jedná se o pozemky v lokalitě Travní. Město Heřmanův Městec má pro tuto lokalitu
zpracovanou studii na výstavbu rodinných domů. V této oblasti má město již ve vlastnictví pozemky pro vybudování
obslužné komunikace a část přilehlých pozemků. Odprodávající shodně navrhují pro odkup částku 365,- Kč/m2. Pan
Čermák vznesl dotaz, zda cena za odkup není příliš vysoká a nedala by se snížit. Pan starosta odpověděl, že znalecký
posudek určil cenu 107,-Kč/m2, avšak Vacíkovi, i po osobním jednání v Praze se zástupci města, tuto nabídku nepřijali
a trvají na původní ceně 365,-Kč/m2. Pan starosta připomněl význam lokality pro budoucí možnost zástavby
rodinných domů a důležitost odkupu těchto pozemků ve prospěch města. Hlasování se zdržel Mgr. Mráz.
Usnesení č. Z/2018/043
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup pozemků parcelní číslo 1710/11, 1710/58, 1670, 1710/26, 1710/56, 1710/62 o celkové výměře 10539 m 2
v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 365,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podpis kupní smlouvy
Termín: 31.07.2018

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

11. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
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Pan starosta předložil žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení pana Leoše Kubelky ve výši 230 tisíc Kč
panu Leoši Kubelkovi. Žádost byla schválena radou města a je v souladu se stanovenými podmínkami. Při hlasování
se zdržela Mgr. Stránská.

Usnesení č. Z/2018/044
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
poskytnutí půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ve výši 230 000 Kč (obnova střechy starší 10 let, vestavba
bytu do půdního prostoru) žadateli

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

12. Hospodaření města 2017 - Závěrečný účet za rok 2017
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil Závěrečný účet Města Heřmanův Městec za rok 2017 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který byl zveřejněn na úřední desce (24.5.2018-19.6.2018). Zastupitelé
v podkladech pro jednání dostali k dispozici i výkaz FIN 2-12 a čerpání rozpočtu města za rok 2017 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání za rok 2017. Závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření města projednal Finanční
výbor i Rada města Heřmanův Městec.
Dále byl předložen zastupitelstvu na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Heřmanoměstecko Svazek obcí, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2017.
Usnesení č. Z/2018/045
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města Heřmanův Městec za rok 2017, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2017, a to bez výhrad

II.

bere na vědomí
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko svazek obcí za rok 2017, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017

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

13. Hospodaření města 2018 k 31.3.2018
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil zprávu o hospodaření města a vedlejšího hospodářství k 31.3.2018, plnění a čerpání rozpočtu
je ve struktuře schváleného rozpočtu na rok 2018.
Plnění příjmů činí 27,6 %, výdaje činí 15,8 % z celoročního rozpočtu. Vedlejší hospodářství je v zisku 2.600 tis.Kč.
Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 10, dne 15.5.2018. Rada města Heřmanův
Městec vzala předložený materiál na vědomí usneseními č. R/2018/161 a R/2018/162.
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Usnesení č. Z/2018/046
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 31.3.2018

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

14. Rozpočtové opatření ZM/2018/02
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření ZM/2/2018, návrh byl Radou města projednán a doporučen ke
schválení.
Na straně příjmů se rozpočtové opatření týká kapitoly 1.4 PŘIJATÉ DOTACE, z nichž největší položka je provozní
dotace Domova pro seniory, dále dotace SDH, dotace na pečovatelskou službu, příspěvek na činnost veřejně
prospěšných prací (VPP) od Úřadu práce ( do 31.10.2018), dotace na volby prezidenta a dotace na přístřešek ve
sběrném dvoře (Re-use centrum) Na straně výdajů je rozpočtové opatření navrhováno jako reakce na přidělené
dotace (Domov pro seniory, VPP, volby prezidenta, Re-use centrum) a dále navýšení prostředků na výkup pozemků v
lokalitě Travní a výměna nášlapné vrstvy palubovky.
Mgr. Výborný upozornil na vysoký schodek ve výši 32 mil. Kč, do kterého se promítá nákup pozemků, nášlapné
plochy palubovky ve sportovní hale, které jsou nutné realizovat neprodleně. Nicméně upozornil především na
kapitálové výdaje, které nejsou dle Mgr. Výborného připraveny k realizaci v roce 2018.
Navrhuje vypustit 3,6 mil Kč na demolici budov nacházejících se v místě, kde bude nový autobusový terminál a
celkovou rekonstrukci lokality Halda, která by mohla být realizována až v roce 2019. Pan starosta uvádí, že 90
procent investičních akcí je připraveno k realizaci a navrhuje vypustit z rozpočtového opatření výměnu nášlapné
plochy ve sportovní hale. Neshledal tuto investici jako akutní a přimlouval se k zařazení do rozpočtu 2019.
Mgr. Výborný se dotázal v jaké fázi je dotační řízení na terminál. Pan místostarosta uvedl, že město splnilo všechny
podmínky dotačního titulu a v současné době se čeká na vydání rozhodnutí. Ing. Jiroutek upozornil, že došlo k
dalšímu rušení vlakového spojení z Heřmanova Městce do Prachovic, a proto není nutné tento projekt uspěchat.
Paní Ing. Sedláčková navrhla pozdržet otevření vsypové loučky u kostela Panny Marie a zároveň se dotázala, z jakého
důvodu byl zakoupen automobil pro soc. odbor na operativní leasing. Pan starosta vysvětlil situaci s havárií staršího
služebního vozu Škoda Fabia a využití financí z pojištění tohoto vozu pro operativní leasing.
Jan Řehák navrhl ponechat návrh RO v původním změny a případné úpravy provést v září při dalším zasedání
zastupitelstva. navrhovatelé však své návrhy nestáhli.
Pan starosta předložil návrh na schválení rozpočtového opatření při vyjmutí položky - sportovní hala - výměna
nášlapné plochy:
O návrhu bylo hlasováno.
PRO: Kozel, Kotora MBA, Mgr. Mráz
PROTI: Mgr. Dramlitsch, PharmDr. Machová, Čejka, Ing. Ulrich, Pošík, Volejník, Řehák, Ing. Čermák, Mgr. Kuneš, Ing.
Sedláčková, Mgr. Výborný, Ing. Jiroutek, Mgr. Bočková
ZDRŽEL SE: Bareš, Dvořák MBA, Mgr. Stránská
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Výborný předložil návrh s vyloučením výdajů na terminál:
O návrhu bylo hlasováno.
PRO: Ing. Čermák, Mgr. Kuneš, Mgr. Výborný, Mgr. Mráz, Mgr. Bočková, Ing. Sedláčková, Ing. Jiroutek, Ing. Stránská
PROTI: Kozel, Řehák, Volejník ,Dvořák, MBA ,Kotora, MBA, Bareš, Pošík, Ing. Ulrich, Čejka ,Mgr. Dramlistch
ZDRŽEL SE: PharmDr. Machová
Návrh nebyl přijat.
Poté se hlasovalo o původním návrhu:
PRO: Kozel, Řehák, Volejník, Dvořák, MBA, Bareš, Pošík, Ing.Ulrich, Čejka, Mgr. Dramlistch, PharmDr. Machová, Ing.
Sedláčková, Mgr. Výborný
PROTI: Ing. Jiroutek, Kotora MBA, Mgr. Bočková, Mgr. Stránská, Mgr. Mráz
ZDRŽEL SE: Mgr. Čermák, Mgr. Kuneš
Návrh přijat.

Strana 15/16

Usnesení č. Z/2018/047
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
schvaluje rozpočtové opatření ZM/2018/02 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

Přijato, pro: 12, proti: 5, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

15. Diskuse
Pan starosta vyzval k diskuzi, první reagoval pan Výborný, který upozornil na špatně nasvícený kostel Sv.
Bartoloměje. Vedoucí odboru Správy majetku pan Jožák, sdělil, že oprava je objednána u pana Poláka na příští týden.
Další dotaz byl z řad občanů, pan Šmejda sdružení nájemníků sídliště U Bažantnice, vznesl dotaz týkající se
rekonstrukce kotelny na štěpku. Na minulém zastupitelstvu dostal příslib, že tato otázka bude do dnešního jednání
vyřešena. Dále sdělil, že některé domy uvažují o odpojení. Pan starosta odpověděl, že město má nabídku na možné
řešení budoucího provozu kotelen. Nabídkou se bude zabývat rada města 26.06.2018 na svém jednání. Jakmile bude
znám postoj rady města bude svoláno jednání všech odběratelů. Je v zájmu všech postupovat jednotně a
neodpojovat se od sítě centrálního vytápění.
Obyvatel bytového domu Heřman, pan Blažek vznesl stížnost na chování nájemníků bytů ve vlastnictví pana Kvítka.
Stěžoval si na nepříjemný hluk až do pozdních večerních hodin a na nepořádek kolem popelnic. Zmínil, že tato špatná
situace snižuje hodnotu jejich bytů. Mgr. Výborný namítl, že tento problém by měl být v kompetenci městské policie.
Pan starosta odpověděl ve stejném duchu, MP tyto podněty přijímá a řeší. Připomněl možnost linky 158 a služeb
státní policie. Město má jen omezené možnosti, jak do situace soukromého vlastníka zasahovat. Přislíbil však,
vyvolání jednání s panem Kvítkem.
Mgr. Výborný poděkoval městu za podporu kulturního festivalu Hudební léto a zároveň pozval přítomné na další
koncerty z tohoto cyklu.
16. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva, připomněl zářijový termín zastupitelstva
města (17.09.2018) a popřál všem přítomným krásné léto a v 19.17 hod. jednání ukončil.

Josef Kozel

Otakar Volejník

Ověřovatelé
zápisu:

Jiří Pošík

Jan Řehák
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