Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 1. zasedání
Zastupitelstva města Heřmanův Městec konané dne 18. 3. 2019 v 17:00hod.
jednací sál budovy, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

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

Omluveni:

Lucie Nepovímová, MBA

Ověřovatelé:

Michaela Dyčková, Mgr. Klára Husáková

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

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

Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, informoval o nadpoloviční většině přítomných zastupitelů a omluvil nepřítomnou p.
Nepovímovou z důvodu nemoci. Pan starosta konstatoval, že zápis z předchozího jednání zastupitelstva města byl ověřen
p. Ondřejem Dostálem a p. Františkem Dvořákem a pak byl zveřejněn obvyklým způsobem na úředních deskách a
webových stránkách města. Dále informoval o zveřejnění pozvánky na jednání zastupitelstva města na úředních deskách,
výlepových plochách i webových stránkách města a to dne 8.3.2019. Ve stejný den byly zaslány podklady zastupitelům a
zveřejněny na úředních deskách a 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 výbor pro Konopáč

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

8.

Zpráva o činnosti Městské policie

9.

Odprodej pozemků p.č. 1856/39 a st. 1260

9.1

Odkup pozemků - ul. Travní

9.2

Odkup pozemku p.č. 523/4

9.3

Převod pozemků p.č. 169/3 a st. 102/2

10.

Cenová mapa

11.

Valná hromada VAK Chrudim a.s.
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Bod

Věc

12.

Dotační programy města 2019

13.

Smlouva s obcí Míčov - Sušice - školství

14.

Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu zastupitele

15.

Hospodaření města 2018

16.

Rozpočtové opatření ZM/2019/01

17.

Žádost o čerpání sociálního fondu

18.

Diskuze

19.

Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
V úvodu jednání pan starosta určil zapisovatelku zápisu tajemnici městského úřadu p. Jankovskou, navrhl
ověřovatele zápisu p. Dyčkovou a p. Husákovou a přednesl navržený program. Pan Jiroutek navrhl další bod jednání
"Doplnění plánu činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města". Po konzultaci se rozhodl tento návrh stáhnout s
tím, že bude součástí zprávy o činnosti kontrolního výboru a navrhne ho jako doplnění k usnesení týkajícího se
zprávy o činnosti výboru. Původní návrh usnesení byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Usnesení č. Z/2019/001
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

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

II.

schvaluje
ověřovatele zápisu Michaelu Dyčkovou a Mgr. Kláru Husákovou

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Kontrola usnesení
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil kontrolu usnesení, dvě usnesení byla splněna, usnesení č. Z/2018/058 "zajistit podepsání
smlouvy s manž. Nešetřilovými“ nebylo splněno, protože Katastrální úřad pro Pardubický kraj dosud neodsouhlasil
geometrický plán, na jehož základě lze požádat o zápis do katastru nemovitostí. Pro tento úkon nemá katastrální
úřad stanoven zákonný termín, proto vedoucí odboru Správy majetku navrhuje prodloužení termínu do 31.5.2019.
Usnesení č. Z/2019/002
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem plnění od 20.12.2018 do 18.3.2019
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II.

schvaluje
prodloužení termínu pro splnění usnesení č. Z/2018/058 "zajistit podepsání smlouvy s manž. Nešetřilovými, do
31.5.2019.

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Zpráva o činnosti Rady města
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil zprávu o činnosti rady města za období od 11.12.2018 - 4.3.2019. Rada zasedala celkem
čtyřikrát, na jednání byli pozváni ředitelka MŠ Jiráskova p. Celundová a ředitel SPOKUL HM, p.o. p. Nevečeřal.
Jednání se konala dle schváleného plánu, všechny neúčasti byly řádně omluveny. Připomněl některá důležitá
rozhodnutí, např. odprodej, odkup a převod pozemků, včetně pozemků paní Malinské a manželů Krejčích s důvodem
vydržení, které byly diskutovány na prosincovém jednání ZM. Zmínil se o cenové mapě města, dotačních
programech, smlouvě s obcí Míčov-Sušice o spolupráci v oblasti školství. Připomněl předkládané rozpočtové
opatření, které reaguje na stav vysoutěžených veřejných zakázek u projektů, které nebyly v prosincovém ZM do
rozpočtu zařazeny a byly součástí přílohy, tzv. nezařazených položek rozpočtu 2019. Všechny zápisy z jednání rady
města jsou k dispozici na elektronické úřední desce, zápis z jednání, které proběhlo dnes před jednáním
zastupitelstva bude zveřejněno do konce týdne.
Usnesení č. Z/2019/003
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti rady města za období od 11.12.2018 do 4.3.2019

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Předkladatel: Jan Řehák, předseda finančního výboru
Pan Řehák, předseda výboru předložil zprávu o činnosti, konstatoval, že proběhla dvě jednání - na prvním došlo k
rozdělení úkolů a na druhém bylo projednáno rozpočtového opatření. Zástupce výboru se zúčastnil pětkrát
výběrového řízení konkrétně otevírání obálek na investiční akce. Z plánovaných kontrol nebyla k dnešnímu dni žádná
ukončena. Kontrola vyúčtování dotací proběhla, je připraven zápis, ale zatím nebyl projednán.
Usnesení č. Z/2019/004
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města za období od 20.12.2018 do 28.2.2019

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Předkladatel: Ing. Aleš Jiroutek, předseda kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Jiroutek přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru, sdělil, že proběhlo jedno
zasedání výboru, na kterém došlo k rozdělení úkolů podle schváleného plánu kontrol. Členové výboru se dále
zúčastnili otevírání obálek při výběrových řízeních. Chtěli provést kontrolu kamer městské policie, ale dle sdělení
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tajemnice úřadu kontrola nešla provést, protože nebyla zahrnuta ve schváleném plánu kontrol. Požádal proto o
doplnění plánu kontrol a navrhl předkládané usnesení doplnit: zastupitelstvo města schvaluje doplnit plán činnosti
Kontrolního výboru o kontrolu používání kamer městskou policií. Hlasováno o upraveném usnesení PRO: Bareš,
Bočková, Dostál, Dvořák, Husáková, Jiroutek, Morávek, Mráz, Plavec, Pleskot, Pošík, Řehák, Sedláčková, Stránská,
Ulrichová, Volejník, Výborný. ZDRŽEL: Dyčková, Ryčl, Kozel.
Usnesení č. Z/2019/005
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Heřmanův Městec za měsíce leden a únor 2019.

II.

schvaluje
doplnit plán činnosti KV o kontrolu používání kamer městskou policií

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:3
Přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0

6.

Zpráva o činnosti Osadního výbor pro Konopáč
Předkladatel: Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč
Paní předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč Alena Novotná přednesla zprávu o činnosti výboru ke dni 6.3.2019.
Proběhla dvě jednání, která se týkala např. dopravní situace včetně problematického parkování v ulici Barákova, u
hřbitova i v Konopáči nebo úpravy náletových porostů. Jednání se zúčastnil i architekt města.
Usnesení č. Z/2019/006
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč ke dni 6.3.2019

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkladatel: Vladislav Tomiška, předseda osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Pan Tomiška, předseda Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín, přednesl stručnou zprávu o činnosti osadního
výboru. Konstatoval, že vytčené cíle komplikují vlastnické vztahy a musí se složitě vyjednávat.
Usnesení č. Z/2019/007
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
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8.

Zpráva o činnosti Městské policie
Předkladatel: Roman Charvát, velitel Městské policie HM
Pan velitel předložil zprávu o činnosti, zmínil zadržení řidičů pod vlivem alkoholu ve dvou případech a jedné
celostátně stíhané osoby, 25 přestupků na rychlosti. Informoval, že se mění měřící úseky ve 2 případech, došlo k
odstranění 3 autovraků, velmi se zlepšila spolupráce s psím útulkem. Na přechodech pro chodce fungují hlídky již od
6.50 hod. Uvedl i personální změny ve dvou případech a jednání o pořízení měřícího radaru. Pan Výborný vznesl
dotaz na změněný dohled (dřívější nástup hlídek) na přechodech, a to již od 6.50. V čase od 6.50 do 7.05 hod. se
jedná o přechod 15 až 20 lidí (většinou studentů středních škol, kteří jdou na autobusové zastávky). Pan Řehák se
zeptal na personální stav, pan velitel sdělil, že v současné době jsou k dispozici čtyři strážníci, úkoly jsou plněny. Na
dotaz, kde jsou konkrétně měřená místa, nebylo konkrétně odpovězeno, ale obecně se jedná o prodloužení
stávajících úseků. Na dotaz týkající se znečištění služebního vozidla pan velitel sdělil, že byly předvolány určité osoby
a podaly vysvětlení. Rozběhla se diskuze na téma obvinění nejmenovaného zastupitele města. Pan Mráz konstatoval,
že se ho obvinění nejmenovaného zastupitele města osobně dotýká a nesouhlasí se zveřejněním ve zpravodaji
LEKNÍN. Na závěr poprosil o nepodnikání podobných kroků ze strany města.
Usnesení č. Z/2019/008
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Městské policie za období od 1.12.2018 do 28.2.2019

9.

Odprodej pozemků p.č. 1856/39 a st. 1260
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na odkoupení pozemků parcelní číslo 1856/39 a st. 1260 v k.ú. Heřmanův Městec.
Jedná se o pozemky na Konopáči, které má pan Vrba v současné době pronajaté jako zahradu. Chata stojící na
pozemku parcelní číslo st. 1260 je v jeho vlastnictví. Záměr o odprodeji byl zveřejněn od 23.1.2019 do 8.2.2019.
navrhuje se cena dle cenové mapy. Rada města Heřmanův Městec doporučila schválení.
Usnesení č. Z/2019/009
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej pozemků parcelní číslo 1856/39 a st. 1260 v k.ú. Heřmanův Městec panu Ing. Martinu Vrbovi, ******
******** ****, ********* *** ** za cenu 306,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s panem Ing. Martinem Vrbou
Termín: 30.04.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.1 Odkup pozemků - ul. Travní
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání nabídku na odkup pozemků parcelní číslo 1710/60, 1710/63 a část pozemku
parcelní číslo 1680 v k.ú. Heřmanův Městec. Tyto pozemky jsou v majetku Moniky a Šárky Brychtových. Jedná se o
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pozemky v lokalitě Travní, kde již město vlastní okolní pozemky určené pro výstavbu rodinných domů. Sestry
Brychtovy navrhly cenu pro odkup pozemků 440,- Kč/m2. Rada města doporučila schválení.

Usnesení č. Z/2019/010
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup pozemků parcelní číslo 1710/60, 1710/63 a část pozemku 1680 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Mgr.
Moniky Brychtové, ******** ***, ******** ******, *** ** a paní RNDr. Šárky Brychtové, PhD., ****** ***,
******** ****** *** ** za cenu 440,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

Zajistit podepsání kupní smlouvy s paní Mgr. Monikou Brychtovou a paní RNDr. Šárkou Brychtovou,
PhD.
Termín: 30.06.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.2 Odkup pozemku p.č. 523/4
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání nabídku paní Heleny Majerové na odkoupení pozemku parcelní číslo 523/4
v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, který je v územním plánu veden jako komunikace pro propojení ulice
Travní a Barákova. Paní Majerová navrhuje cenu pro odkoupení dle cenové mapy, tj. 267,- Kč/m2. Rada města
doporučila předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2019/011
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup pozemku parcelní číslo 523/4 o výměře 101 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od paní Heleny Majerové,
******* ***, ****** ** ****** *** ** za cenu 267,- Kč/m2.

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s paní Helenou Majerovou
Termín: 30.04.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.3 Převod pozemků p.č. 169/3 a st. 102/2
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost paní Jany Malinské a manželů Bohumily a Karla Krejčích. Jedná se o pozemky
parcelní číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec. Pozemky se nacházejí v oplocené části přiléhající k jejich
pozemkům a město Heřmanův Městec k nim nemá volný přístup. Žadatelé užívali pozemky v dobré víře, že je od
roku 1977 vlastní. Žádají proto o převedení pozemků p.č. 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec do svého
vlastnictví na základě vydržení. Ze zápisu z jednání pana místostarosty, paní Malinské a paní Krejčové vyplývá, že dále
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trvají na nabytí pozemků vydržením a s nabízeným odkupem nesouhlasí. Pan místostarosta se obává precedentu, a
proto navrhoval na osobním jednání odkup, právně je případ nejednoznačný, je nutno prošetřit veškeré skutečnosti
a ponechat na rozhodnutí soudu. Rada města na svém jednání nedoporučila tento materiál ke schválení. Pan
Volejník přiblížil historii pozemku, rodina se od roku 1977 domnívá, že patří jim, nikdo je nekontaktoval a podle jeho
názoru to zákon přímo ukládá a on si myslí že soud vyhrají. Apeloval, že po lidské stránce je vhodné vyhovět žádosti a
podal protinávrh: zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků parcelní číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův
Městec Janě Malinské a manželům Bohumila a Karlu Krejčím na základě mimořádného vydržení a ukládá je
informovat. Paní Malinská sdělila, že k soudu podání neučiní a pozemky nebudou udržovat, přístup zaměstnancům
města na pozemky na provedení údržby umožní, jen když budou chtít. Vyzvala, ať podání k soudu učiní město. Pan
Výborný vysvětlil, proč se rada tak rozhodla, pan Řehák se podivil, že stejná situace byla při projednávání p.
Stanislava Jeřábka. Pan místostarosta konstatoval, že už v roce 1977 se vědělo, že pozemky nepatří Krejčovým, ale
město nekonalo. Tuto situaci považuje za mimořádnou a je vhodné ji ponechat na rozhodnutí soudu. Hlasováno o
protinávrhu pana Volejníka, PRO: Stránská, Bočková, Jiroutek, Mráz, Morávek, Řehák, Volejník. PROTI: Bareš, Dostál,
Dvořák, Dyčková, Husáková, Kozel, Ryčl,, Plavec, Pleskot, Sedláčková, Výborný. ZDRŽEL: Pošík, Ulrichová. Protinávrh
nebyl schválen, a proto bylo hlasováno o původním návrhu usnesení. PRO: Bareš, Dostál, Dvořák, Dyčková,
Husáková, Kozel, Ryčl, Plavec, Pleskot, Sedláčková, Ulrichová, Výborný. PROTI: Stránská, Bočková, Jiroutek, Mráz,
Morávek, Řehák, Volejník. ZDRŽEL: Pošík.
Usnesení č. Z/2019/012
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

neschvaluje
převod pozemků parcelní číslo 169/3 a st. 102/2 v k.ú. Heřmanův Městec do majetku paní Jany Malinské, paní
Bohumily Krejčové a pana Karla Krejčího, ********* ***, ******** ****** *** **

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit informování o výsledku zastupitelstva paní Janu Malinskou a manželé Krejčí
Termín: 12.04.2019

Přijato, pro: 12, proti: 7, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

10. Cenová mapa
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil k projednání navýšení Cenové mapy pozemků města pro prodej o míru inflace za rok
2018, t.j. o 2,1 %. Bez další diskuze bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. Z/2019/013
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
navýšení Cenové mapy pro prodej pozemků jednomu zájemci o míru inflace za rok 2018, tj. o 2,1%

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucímu Správy majetku
1.1.

zajistit vyvěšení nové Cenové mapy
Termín: 22.3.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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11. Valná hromada VAK Chrudim a.s.
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta informoval o valné hromadě VAK Chrudim a.s. Ke dni konání valné hromady (4.6.2019) stávající
členové orgánů společnosti rezignují a je nutno navolit nové, tak aby odpovídali výsledkům komunálních voleb. Je to
možnost nominovat zástupce města do představenstva společnosti či dozorčí rady. Od roku 2015 je členem
představenstva Josef Kozel, mandát by mu vypršel v roce 2020, bude rezignovat. Rada města projednala na svém
jednání a doporučila opětovnou delegaci starosty pana Josefa Kozla. Protože je uvolněný zastupitel, nebude pobírat
odměnu. Město je držitelem 63.418 akcií, což znamená 4,54 % společnosti a je pátým největším akcionářem VAK
Chrudim a.s. Hlasováno o navrženém usnesení. PRO: Bareš, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Kozel, Ryčl, Plavec,
Pleskot, Sedláčková, Ulrichová, Výborný, Stránská, Bočková, Morávek, Pošík, Řehák, Volejník. ZDRŽEL: Jiroutek, Mráz.
Usnesení č. Z/2019/014
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

deleguje
jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590, se
sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je obec akcionářem, pana Josefa Kozla, narozeného ********,
bytem *********** **, *** ** ******** ******.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na všech valných hromadách uvedené
společnosti v období výkonu mandátu starosty. Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění k
zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné hromadě nebo jiné valné hromadě této společnosti
svolané v souladu se zákonem č.90/2012 Sb. v aktuálním znění.

II.

navrhuje
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, která se uskuteční 4.6.2019,
svého kandidáta na členství v představenstvu společnosti pana Josefa Kozla, narozeného ********, bytem
*********** **, *** ** ******** ******.

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

12. Dotační programy města 2019
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil návrh na udělení dotací spolkům, návrh akceptuje návrhy komisí (sportovní, kulturní, pro
výchovu a vzdělávání) a je v souladu se schválenými zásadami přidělování dotací. Zastupitelstvu přísluší schválení
dotací v částkách nad 50.000,- Kč, schválení dotací pod tímto limitem je v kompetenci rady města. Rada města dne
4.3.2019 usnesením č. R/2019/095 schválila přidělení dotací do výše 50.000 Kč a doporučila zastupitelstvu města
schválit navržené přidělení dotací ve výši nad 50.000 Kč. Dále schválila nevyčerpanou částku 11.565,- Kč převést do
jiné kapitoly rozpočtu města.
Usnesení č. Z/2019/015
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
usnesení rady města ze dne 04.03.2019 č. R/2019/095 - schválení přidělení dotací do výše 50.000 Kč na
žadatele z Dotačních programů města pro rok 2019
(dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení)

II.

schvaluje
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Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2019 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle
programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Modelářský klub - 54.000 Kč
- Běžecký klub HM - 58.500 Kč
- Rodičovské centrum RADOVÁNEK, z.s. - 75.000 Kč
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 80.000 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 83.000 Kč
- Pěvecký sbor Vlastislav H.M. - 96.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 236.300 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 258.700 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 296.500 Kč

III. ukládá
1. Ing. Miloslavu Vítkovi, vedoucímu odboru finančního
1.1.

zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci, dle Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Heřmanův Městec.
Termín: 10.04.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Smlouva s obcí Míčov-Sušice - školství
Předkladatel: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení Smlouvu o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování
dětí do mateřských škol a Smlouvu o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem dětí ve
spádové obci Míčov - Sušice. Zastupitelstvo obce Míčov-Sušice dne 27.2.2019 schválilo po vzoru ostatních obcí
uzavření obou Smluv s městem Heřmanův Městec. Informoval, že město již má z loňského roku tyto smlouvy
uzavřeny s ostatními spádovými obcemi - obec Míčov-Sušice mezi nimi nebyla, byť její děti naše školská zařízení
navštěvují.
Usnesení č. Z/2019/016
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování dětí do MŠ s obcí
Míčov - Sušice

2.

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s obcí Míčov - Sušice

ukládá
1. JUDr. Tomáši Plavcovi, místostarostovi
1.1.

zajistit uzavření Smluv o spolupráci s obcí Míčov - Sušice
Termín: 02.04.2019

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu zastupitele
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
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Paní tajemnice informovala, že ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce je i vydání souhlasu se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce (§ 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění). Pracovně právní vztah je definován jako pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, ale
také dohoda o provedení práce či dohoda o činnosti. V této situaci se nachází paní kronikářka, která je členkou
zastupitelstva města, a zároveň na základě dohody pracuje jako kronikářka. V obdobné situaci je i pan Ondřej Dostál,
který je členem zastupitelstva města a na základě dohody je členem Jednotky požární ochrany. Navrhla vydat
souhlas s uzavřením Dohody o provedení práce s uvedenými zastupiteli. Hlasováno PRO:
PRO: Bareš, Dvořák, Dyčková, Husáková, Kozel, Ryčl, Plavec, Pleskot, Sedláčková, Ulrichová, Výborný, Stránská,
Jiroutek, Morávek, Mráz, Pošík, Řehák, Volejník. ZDRŽEL: Bočková, Dostál
Usnesení č. Z/2019/017
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
dle § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vydání souhlasu se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi městem Heřmanův Městec a členy zastupitelstva města paní Evou Bočkovou a
panem Ondřejem Dostálem.

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

15. Hospodaření města 2018
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil informaci o hospodaření města a vedlejšího hospodářství v minulém roce. Informoval, že na
účtech města byl zůstatek k 31.12.2018 cca 46 mil. Kč. Momentálně se stav hospodaření bere na vědomí, ke
schválení závěrečného účtu dojde až po provedení přezkumu nezávislou auditorskou společností. Přezkum je
naplánován na 8. a 9.4.2019. Pan Řehák se dotázal, proč se v prosinci schválilo rozpočtové opatření v hodnotě - 11
mil Kč, když se rozpočtované položky nevyužily. Odpověděli postupně pan místostarosta, pan Výborný i vedoucí
finančního odboru pan Vítek. Důvodem rozpočtového opatření byla realizace akcí, které by mohly být zahájeny do
konce roku 2018 a nebyly v plánovaném rozpočtu, ale nevylučovaly se akce, které se nestihly zahájit.
Usnesení č. Z/2019/018
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu a výsledek hospodaření Města Heřmanův Městec včetně VH k 31.12.2018

16. Rozpočtové opatření ZM/2019/01
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření, u příjmů je zaznamenán příspěvek na výkon státní správy a
dotace MŽP. Ve výdajích je 18 položek (při schvalování rozpočtu na rok 2019 nebyly zařazeny, např. technologie nas
úpravu tvrdosti vody v tepelném hospodářství. Celková bilance opatření je - 13 mil. Kč. Paní Stránská se zeptala na
umístění Re-use centra, bylo odpovězeno že se buduje v prostorách stávajícího sběrného dvora a bude zastřešeno.
Pan Řehák se zeptal na opravu veřejného osvětlení v ulici Pokorného. Pan starosta odpověděl, že na trase od
restaurace Eden směrem do Kostelce proběhne rekonstrukce kanalizace, pak se bude dávat nový povrch silnice a
město udělá chodníky a osvětlení (trojdohoda mezi VAK a.s., Krajský úřad pro Pardubický kraj a město Heřmanův
Městec). U mobilního radaru se pan Řehák dotázal na cenu kalibrace, odpověděl velitel městské policie, že činí cca
10.000,- Kč a je povinná jedenkrát za rok. Poté pan Řehák vznesl protinávrh: vyjmout z rozpočtového opatření nákup
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radaru. Pan starosta vysvětlil, proč je navržen nákup, který nahradí pronájem. Důvodem je finanční náročnost, ale i
časová flexibilita a možnost na základě smlouvy měření v okolních obcích). Pan Ryčl doplnil, že pokud současné
nájemné zůstane na stejné úrovni, je návratnost investice 2,5 roku. Proběhla diskuze nad tím, že se měří jinde než
byly smrtelné nehody. Pan Jiroutek se vyjádřil k položce "úprava vody", s tím že je to nespravedlivé, protože bude
jen u bytovek, a ne u rodinných domků. Podle jeho názoru by se opatření mělo udělat na vedení před vstupem do
města a bylo by pro všechny občany. Pan starosta odpověděl, že vodu neprodává město, a tímto opatřením město
chrání svoje rozvody. Doplnil, že kvalita vody se změnila při napojení klešických vrtů, jejich úprava by měla
proběhnout v závěru roku 2019. Pan Jiroutek podotkl, zda je toto ekonomické, když v dohledné vodě bude tuto
problematiku řešit VAK Chrudim a.s. popř. Vodárenská společnost a.s. Pan starosta podotkl že opatření se týká 14
odběrných míst, budou pokryta obě sídliště. Bylo hlasováno o protinávrhu p. Řeháka: vypustit položku č. 11 z
rozpočtového opatření PRO: Jiroutek, Mráz, Řehák, PROTI: Bareš, Dostál, Dvořák, Dyčková, Husáková, Kozel,
Morávek, Plavec, Pleskot, Ryčl, Sedláčková, Ulrichová, Volejník, Výborný. ZDRŽEL: Stránská, Bočková, Pošík.
protinávrh nebyl přijat a bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení. PRO: Bareš, Dostál, Dvořák,
Dyčková, Husáková, Kozel, Morávek, Plavec, Pleskot, Ryčl, Sedláčková, Ulrichová, Volejník, Výborný, Stránská,
Bočková, Pošík. PROTI: Jiroutek, Mráz, Řehák.
Usnesení č. Z/2019/019
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

Přijato, pro: 17, proti: 3, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

17. Žádost o čerpání sociálního fondu
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Paní tajemnice předložila žádost zaměstnankyně města Lenky Jablečníkové o poskytnutí bezúročné půjčky ze
sociálního fondu na úpravu rodinného domu. Schválení půjčky patří do kompetence zastupitelstva města. Žádost již
byla projednána na zasedání Rady města Heřmanův Městec a ta ji doporučila zastupitelům města ke schválení.
Usnesení č. Z/2019/020
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
poskytnutí půjčky ze sociálního fondu zaměstnankyni Města Heřmanův Městec L**** J*********** ve výši
35.000,- Kč

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

18. Diskuze
Na úvod diskuze pan Poskočil vznesl připomínku k filtraci vody a poukázal na zkušenosti v Kolíně. Město získalo
informace právě z Kolína a se zástupci města Kolína je i konzultován i další postup. Dále se pan Poskočil dotázal pana
Fr. Dvořáka ohledně zápachu z Prachovic, který se v Chotěnicích vyskytoval tento víkend. Pan Dvořák o výjimečné
situaci tento víkend neví, a ani do společnosti nepřišla žádná stížnost či upozornění. Společnost provádí online
měření emisí, má jeho výsledky a na základě písemné žádosti je tazateli postoupí. Pan Dymák ml. se dotázal na
průjezd fekálních vozů přes naše město. Dotázal se, zda nelze najít jinou trasu, popř. nelze řešit jinak. Pan starosta
sdělil, že jednání proběhla se zástupci VEMA a.s. ohledně velkochovny vepřů v Načešicích. Podle jejich sdělení se
kejda vyváží na pole ve vlastnictví soukromých osob a ti musí zajistit zaorání do 24 hod. Společnost VEMA a.s.
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zaorání neovlivní. Pan Dvořák navrhl obrátit se na Českou inspekci životního prostředí. Pan Dvořák požádal o
vysvětlení zrušení výběrového řízení na spojovací krček v MŠ Jiráskova. Pan vedoucí odboru Správy majetku sdělil, že
v prvním výběrovém řízení nevyhovoval p. ředitelce navrhovaný termín, v druhém řízení byly předloženy
neporovnatelné nabídky, protože bylo nejasné zadání a předložené nabídky byly neporovnatelné. On sám navrhl
zrušit výběrové řízení, protože i na tuto situaci je pamatováno v zákoně o veřejných zakázkách a jinou možnost
neumožňuje. Další dotaz vznesl pan Dvořák na pana Jiroutka a požádal o zdůvodnění, proč on nechtěl zrušit
výběrové řízení. Pan Jiroutek odpověděl, že si neuvědomil platné znění zákona.
19. Závěr
Protože nebyly další dotazy a příspěvky do diskuze, pan starosta poděkoval občanům i členům zastupitelstva za účast a v
18.45 hod. jednání ukončil.

Josef Kozel

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta

Michaela Dyčková

Mgr. Klára Husáková

Ověřovatelé zápisu:
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