Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 21. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 01.12.2021 v 14:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál

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. Odstoupení od smlouvy - kanalizace Na Průhoně a ulice Barákova

Josef Kozel (ST)

4. Věcná břemena – náhrady (revokace usnesení ZM 50/2015)

Josef Kozel (ST)

5. Kamerový systém

Zdeněk Ryčl (MST2)

6. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

7. Ukončení nájemního vztahu v DPS čp. 950

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Přidělení městského bytu č. 12 na adrese Masarykovo náměstí čp. 33

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9. Přijetí věcného dar Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

10. Přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

11. Přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Úhradou mzdových prostředků z provozních nákladů v souvislosti s vyhláškou MŠMT č. JUDr. Tomáš Plavec (MST)
84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování v příspěvkových organizacích v roce
2022
13. Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791 - navýšení mzdových
prostředků v rámci neinvestičního příspěvku

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Návrhy rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů na období 2023 až 2025
příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Rozpočtové opatření ZM/2021/04

Josef Kozel (ST)

16. Návrh rozpočtu a VH na rok 2022

Josef Kozel (ST)

17. Program jednání ZM dne 20.12.2021

Josef Kozel (ST)

18. Autobusový terminál Heřmanův Městec - smlouva o dílo

Josef Kozel (ST)

19. Svazek obcí Heřmanoměstecko

Josef Kozel (ST)

20. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné, omluvil ze zdravotních důvodů p. Ing. Ulrichovou a Ondřeje Dostála z
pracovních důvodů, informoval o zápisu z předcházejícího jednání dne 24.11.2021 a předložil program
jednání. Navrhl doplnit ho o bod "Autobusový terminál Heřmanův Městec - smlouva o dílo" a "Svazek obcí
Heřmanoměstecko". Doplněný program byl jednohlasně schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 24.11.2021 do 1.12.2021. Všechna usnesení byla
splněna v termínu, kromě usnesení č. R/2021/275 Komise pro cestovní ruch zápis č.12/2021, kterým bylo uloženo p.
Jožákovi zabezpečit objednání a výměnu nefunkčních informačních tabulí ve městě. Pan Jožák požádal o prodloužení
termínu do 16.12.2021, protože v současné době probíhá výměna, ale není dokončena. Dalším nesplněným
usnesením bylo usnesení č. R/2021/255 Pořízení motorového vozidla pro potřeby pečovatelské služby, kterým bylo
uloženo zakoupení motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby. Vzhledem k nouzi na trhu s osobními vozidly
požádal p. Jožák o prodloužení termínu do 22.12.2021.
Usnesení č.: R/2021/373
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 24.11.2021 do 1.12.2021
II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu splnění usnesení č. R/2021/275-Komise pro cestovní ruch zápis č.12/2021, do 16.12.2021
III. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. R/2021/255-Pořízení motorového vozidla pro potřeby pečovatelské
služby, do 22.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

3.

Odstoupení od smlouvy - kanalizace Na Průhoně a ulice Barákova
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh znění odstoupení od smlouvy se společností MIROS dopravní stavby Pardubice a.s. z
důvodu ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo z roku 2013 a následnými dodatky. Informoval, že
předmětem smlouvy byla realizace stavby "Heřmanův Městec - kanalizace Na Průhoně a ulice Barákova".
Usnesení č.: R/2021/374
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informace o smlouvě o dílo a dodatcích na realizaci stavby "Heřmanův Městec - Kanalizace Na Průhoně a ulice

Barákova" se společností MIROS dopravní stavby a.s.
II. s c h v a l u j e
odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci stavby "Heřmanův Městec - kanalizace Na Průhoně a Barákova" se
společností MIROS dopravní stavby, a.s. (nyní MIROS Pardubice a.s.)
III. u k l á d á
zajistit odeslání odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci stavby "Heřmanův Městec - kanalizace Na Průhoně a
Barákova" společnosti MIROS Pardubice a.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.01.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

4.

Věcná břemena – náhrady (změna usnesení ZM 50/2015)
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že Zastupitelstvo města Heřmanův Městec usnesením č.50/2015 ze dne 21.9.2015 schválilo
výši náhrad za věcná břemena a rozhodovací pravomoc při zřizování do kompetence rady města. Na základě
cenového rozhodnutí ERÚ č.9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v
elektroenergetice a ostatní regulované ceny konstatoval, že je třeba zrušit usnesení zastupitelstva na postup, který by
nebyl v rozporu s vyhláškou MF ČR č. 488/2020 Sb. o oceňování majetku. Proto s odvoláním na metodiku Svazu měst
a obcí ČR a Ministerstva financí ČR a po jednání se zástupci společnosti ČEZ, která obcím pomáhá legislativně narovnat
proces vzniku a výpočtu náhrad za věcná břemena, předložil k projednání návrh na zrušení usnesení zastupitelstva.
Usnesení č.: R/2021/375
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města provést změnu usnesení ZM 50/2015 ve znění:
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
1. ruší
1.1. platnost usnesení ZM č. 50/2015
2. schvaluje
2.1. minimální výši náhrady za zřízení věcného břemene spojenou se zásahem do vlastnictví města na 1000 Kč
2.2. postup pro stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene spojené se zásahem do vlastnictví města tak,
že musí být vždy podloženo výpočtem dle příslušné vyhlášky MF ČR k provedení zákona o ocenění majetku,
případně odpovídajícím znaleckým posudkem
2.3. rozhodovací pravomoc při zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví města do kompetence
Rady města
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

5.

Kamerový systém
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl sdělil, že v Heřmanově Městci se zvyšuje počet stížností na nepořádek kolem kontejnerů na
tříděný odpad, především v ulici Pokorného, ale i u ostatních stanovišť. V okolních městech a obcích (Slatiňany,
Morašice….), byl tento problém vyřešen instalováním kamer, které sledují právě prostor kolem sběrných kontejnerů a
lokality, ve kterých dochází i k páchání drobných přestupků proti veřejnému pořádku a poškozování zaparkovaných
aut ve městě. Podle zkušeností z uvedených měst a obcí byl i tento problém instalací kamerového systému z velké

části odstraněn. Upřesnil, že v roce 2022, v první etapě by se pořídilo 6 ks kamer, které budou umístěny v Pokorného
ulici (dům zahrádkářů), na křižovatce u Edenu (parkování v křižovatce) a na obou náměstích (ZŠ, hotel BB, SZŠ, prostor
před Medovem), náklady budou vyčísleny na základě výběrového řízení. Z diskuse vyplynulo, že kamery budou pouze
natáčet záznam, nebudou přímo v on-line, ale jako podklad pro případné jednání PK.
Usnesení č.: R/2021/376
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s návrhem na zahájení instalace kamerového systému v HM v roce 2022
II. u k l á d á
naplánovat finanční prostředky na realizaci do rozpočtu města na rok 2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.12.2021
III. u k l á d á
předložit k projednání tohoto záměru na Zastupitelstvu města 20.12.2021
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 10.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 1, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

6.

Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila k projednání návrh půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro Lenku Vojtovou Svobodovou. Paní
Vojtová Svobodová podala žádost o půjčku z FRB dne 27.10.2021. Komise posoudila podanou žádost a její přílohy a
doporučila poskytnout půjčku č. 9 na rekonstrukci koupelny paní Lence Vojtové Svobodové v celkové výši 50 000 Kč. V
souladu s pravidly pro poskytování půjček paní Vojtová Svobodová dodatečně doloží stavební povolení či jiný příslušný
doklad o přípustnosti akce.
Usnesení č.: R/2021/377
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
poskytnutí půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze dne 22.11.2021 ve výši 50 000 Kč, a to paní Lence Vojtové
Svobodové, bytem **************
II. u k l á d á
projednat poskytnutí půjčky v zastupitelstvu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 20.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

7.

Ukončení nájemního vztahu v DPS čp. 950
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že dne 12.11.2021 podala paní Ivana Zitová Žádost o ukončení nájemního
vztahu v DPS čp. 950 s Městem Heřmanův Městec dohodou ke dni 30.11.2021.

Usnesení č.: R/2021/378
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 30.11.2021 s Ivanou Zitovou, bytem **************, na
bytovou jednotku 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční č.3 v DPS čp. 950, Masarykovo náměstí, Heřmanův
Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 01.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

8.

Přidělení městského bytu č. 12 na adrese Masarykovo náměstí čp. 33
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec sdělil, že od 1.11.2021 je volný městský byt č. 12 na adrese Masarykovo náměstí čp.
33, Heřmanův Městec. Dne 4.11.2021 byl zveřejněn Záměr města č.j. MěÚHM/10446/2021/Krat tento byt opět
pronajmout, a to na základě platných Pravidel pro přidělování bytů v majetku Města Heřmanův Městec. Sociální
odbor doporučil přidělení výše uvedeného městského bytu paní Boženě Zubajové.
Usnesení č.: R/2021/379
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení městského bytu č. 12, o velikosti 1+1 na adrese Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec od
1.12.2021 do 30.9.2021 za cenu 55,- Kč/m2 Boženě Zubajové, bytem **************
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, Masarykovo náměstí čp. 33, Heřmanův Městec s Boženou
Zubajovou
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 01.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9.

Přijetí věcného dar Domovem 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 čtyřkolové chodítko v hodnotě 1000 Kč a čtyřbodové chodítko v hodnotě 500 Kč od
paní Krejčové Jitky
Usnesení č.: R/2021/380
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 čtyřkolového chodítka
v hodnotě 1 000 Kč a čtyřbodového chodítka v hodnotě 500 Kč od paní Krejčové Jitky, bytem **************
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: 13.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

10. Přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost o přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec, konkrétně nízké čtyřkolové chodítko v hodnotě 1000 Kč od paní Soni Staré, televizor Samsung
v hodnotě 3 500 Kč, mechanický vozík v hodnotě 1 500 Kč a 2 kusy tříbodové hole v hodnotě 700 Kč od pana Petra
Cvilinka.
Usnesení č.: R/2021/381
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcných darů Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
- nízkého čtyřkolového chodítka v hodnotě 1000 Kč od paní Soni Staré, bytem **************- televizoru
Samsung v hodnotě 3 500 Kč, mechanického vozíku v hodnotě 1 500 Kč a 2 kusů tříbodové hole v hodnotě 700 Kč
od pana Petra Cvilinka, bytem **************
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: 13.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

11. Přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh smlouvy o přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice
63, Heřmanův Městec - televizor SAMSUNG a ovladač a set top box EMSON a ovladač v celkové hodnotě 5000 Kč od
paní Malé Pavlíny.
Usnesení č.: R/2021/382
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 SAMSUNG a
ovladače a set top boxu EMSON a ovladače v celkové hodnotě 5000 Kč od paní Malé Pavlíny, bytem ***********
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: 13.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

12. Úhrada mzdových prostředků z provozních nákladů v souvislosti s vyhláškou MŠMT č. 84/2005 Sb., o nákladech na
závodní stravování v příspěvkových organizacích v roce 2022
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil výklad MŠMT k vyhlášce č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a
jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky platné od 01.01.2021, podle
kterého by měly být osobní náklady na mzdy zaměstnanců podílejících se na vaření obědů pro zaměstnance hrazeny
z provozních prostředků hlavní činnosti. Vyjádření Ing. Pavla Křečka z MŠMT ze dne 4.11.2021 doporučuje, aby
příspěvková organizace svým vnitřním předpisem upravila způsob rozdělení režijních nákladů na jednotlivé činnosti
obdobně, jako v případě nákladů na suroviny. Konkrétně se odvolal na vyhlášku č.170/2005 Sb., o školním stravování
platné od 1.9.2021, kde je finanční limit na oběd pro strávníky ve věku 15 a více let stanoven v rozmezí 24 až 45 Kč
(přílohou). Upozornil, že zbývající část financí za oběd lze uhradit z FKSP organizace, protože náklady na spotřebu
potravin, které hradí strávníci mohou být sníženy o příspěvek z FKSP. Výše příspěvku není nijak limitována. Pokud by
byla doporučena dotčeným příspěvkovým organizacím úpravu vnitřních předpisů dle výše uvedeného, zřizovatel by na
mzdových prostředcích pro příspěvkové organizace ve svém rozpočtu uspořil 349 630 Kč (217 900 Kč žádala na
mzdové náklady na závodní stravování ZŠ + 93 730 Kč žádala MŠ Jonášova + 38 000 Kč žádala MŠ Jiráskova).

Usnesení č.: R/2021/383
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
Mateřské škole, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřské škole, Jonášova 726, Heřmanův Městec a Základní
škole Heřmanův Městec, okres Chrudim úpravu vnitřních předpisů dle vyjádření Ing. Pavla Křečka z MŠMT ze dne
4.11.2021. Vzhledem k výše uvedenému, nebudou mzdové náklady na závodní stravování zahrnuty do rozpočtu
příspěvkových organizací.
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřské školy, Jonášova 726,
Heřmanův Městec a Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

13. Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791 - navýšení mzdových prostředků v rámci neinvestičního
příspěvku
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, Mgr. Kateřiny
Vackové o navýšení současné položky na mzdy, zastropované v platném finančním vztahu na 39 600 Kč. Paní ředitelka
žádá o „převod“ 10 000 Kč z neinvestičního příspěvku, kde organizace uspořila díky uzavření školských zařízení od
ledna do května 2021. Navýšení mzdových prostředků o 10 000 Kč odůvodnila vyšší potřebou údržby zahrady a
pomocných prací při plnění proticovidových opatření. Výše neinvestičního příspěvku pro rok 2021 zůstává ve stejné
výši, částka na mzdy bude po zvýšení činit 49 600 Kč.

Usnesení č.: R/2021/384
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení mzdových prostředků o 10 000 Kč, prostředky jsou součástí neinvestičního příspěvku
II. s c h v a l u j e
úpravu č.1 finančního vztahu Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791
III. u k l á d á
dát na vědomí Mgr. Kateřině Vackové, ředitelce Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 13.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

14. Návrhy rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů na období 2023 až 2025 příspěvkových organizací zřízených
městem Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrhy rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů příspěvkových
organizací zřízených městem Heřmanův Městec na období 2023 až 2025. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele jsou
uvedeny v návrzích rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022 v částkách: MŠ Jonášova 1170000 Kč, MŠ Jiráskova
1170000 Kč, ZŠ 5290000 Kč, ZUŠ 480000 Kč, SZŠ 710000 Kč, DDM 600000 Kč, SPOKUL HM, p. o. 6000000 Kč, Domov
pro seniory 3500000 Kč
Upozornil, že rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací je nezbytné schválit radou města, dle § 28a
zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Usnesení č.: R/2021/385
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrhy rozpočtů na rok 2022 a střednědobé výhledy na období 2023 až 2025 příspěvkových organizací zřízených
městem Heřmanův Městec
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 22.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

15. Rozpočtové opatření ZM/2021/04
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh Rozpočtového opatření s doporučením přijetí pro zastupitelstvo města. Na straně příjmů
se rozpočtové opatření zasahuje do kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy (přijaté pojistné náhrady), 1.4 Přijaté dotace
(sociální služby, pečovatelská služba, příspěvek - daňový bonus, příspěvek na volby do PS, příspěvek na mimořádné

ohodnocení strážníků MP, šablony SZŠ, v obou MŠ a ZŠ poskytnutá potravinová pomoc dětem v soc. nouzi (příspěvek
na obědy), dotace od Pardubického kraje na činnost TIC, podzimní slavnosti a na pořízení techniky pro SDH. Záporná
položka znamená nepřijaté dotace (na č.p. 244 a č.p.4). Na straně výdajů se promítají přidělené dotace, dále navýšení
neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory a SPOKUL HM, p.o., dále vyřazení některých investičních akcí, které jsou
přesunuty a budou realizovány v r. 2022.
Celková bilance opatření je - 3 412 tis. Kč. Celková bilance rozpočtu po přijetí tohoto opatření je - 46 211 tis. Kč.
Pan starosta doplnil, že na zasedání DSO Heřmanoměstecko nebyl odsouhlasen příspěvek na činnost TIC ve výši
50.000 Kč a požádal o navýšení příspěvku o tuto částku od zřizovatele na, tj. na580.000,- Kč (položka v ř. 12
rozpočtového opatření).
Pan starosta zahájil hlasování o takto upraveném rozpočtovém opatření.
Usnesení č.: R/2021/386
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.4/2021 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení

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

16. Návrh rozpočtu a VH na rok 2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh rozpočtu vedlejšího hospodářství na rok 2022, návrh rozpočtu města byl členům rady již
poskytnut. Pracovní porady rady města k navrhovanému rozpočtu proběhly dne 18.11. a 24.11.2021. Pracovní porada
zastupitelstva města s pozvanými členy finančního výboru proběhla dne 29.11.2021.
Usnesení č.: R/2021/387
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2022 ke schválení zastupitelstvu města
II. u k l á d á
předložit návrh rozpočtu města a vedlejšího hospodářství na rok 2022 na jednání zastupitelstva města dne
20.12.2021
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 10.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
17. Program jednání ZM dne 20.12.2021
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh programu pro jednání zastupitelstva města dne 20.12.2021.
Usnesení č.: R/2021/388
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e

Program zasedání zastupitelstva města dne 20.12.2021:
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) Pozemky (odprodej, směna, odkup)
10) Věcná břemena – náhrady (změna usnesení ZM 50/2015)
11) Kamerový systém
12) Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
13) Půjčka ze sociálního fondu
14) Zrušení OZV č.7/2017
15) Rozpočtové opatření ZM/2021/04
16) Návrh rozpočtu města a VH na rok 2022
17) Diskuse
18) Závěr
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

18. Autobusový terminál Heřmanův Městec - smlouva o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení smlouvu se společností Gardenline s.r.o. na realizaci zakázky "Autobusový terminál
Heřmanův Městec". Rada rozhodla o výběru dodavatele usnesením č. R/2021/286 ze dne 15.9.2021, následně
zajišťoval administrátor zakázky s vybraným dodavatelem doklady požadované před podpisem smlouvy a čekalo se na
stanovisko Centra pro regionální rozvoj České republiky k administrativní kontrole průběhu zadávacího řízení.
Stanovisko bylo vydáno 30.11.2021.
Usnesení č.: R/2021/389
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo se společností Gardenline s.r.o., IČO: 27263827 na realizaci veřejné zakázky "Autobusový
terminál Heřmanův Městec"
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o dílo se společností Gardenline s.r.o., IČO: 27263827 na realizaci veřejné zakázky
"Autobusový terminál Heřmanův Městec"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

19. Svazek obcí Heřmanoměstecko
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že rozpočet svazku je cca 250.000 Kč, z toho 150.000 je příspěvek od Heřmanova Městce. Na

společném jednání byl přítomnými starosty obcí, které jsou členem svazku, neschválen příspěvek na činnost TIC,
snesla se kritika na vztahy mezi městem a obcemi. Pan starosta doporučil zamyslet se nad dalším fungováním svazku.
Usnesení č.: R/2021/390
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci starosty města o činnosti DSO Heřmanoměstecko
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

20. Závěr
Pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání v 15.30 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

