Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 5. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 30.03.2022 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; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka Sedláčková

Omluveni:

Ing. Lenka Ulrichová

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:
Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Kanalizační přípojka pro dům č. p. 380 v Tylově ulici

Josef Kozel (ST)

4. Veřejné osvětlení místní komunikace Jarkovského v Heřmanově Městci

Josef Kozel (ST)

5. Překládky CETIN na náměstí Míru - dohoda o převodu práv a povinností ze správního
rozhodnutí

Josef Kozel (ST)

6. Analýza odpadového hospodářství - JRK

Zdeněk Ryčl (MST2)

7. Přidělení bytu v domě čp. 244, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Heřmanův
Městec, Jonášova 726

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9. Žádost o souhlas se změnou ve školském rejstříku - Základní škola Heřmanův Městec,
okres Chrudim, náměstí Míru 1

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

10. Žádost o schválení přímého zadání zakázky - Základní škola Heřmanův Městec, okres
Chrudim, náměstí Míru 1

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

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

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Smlouva č. OSV/22/20584 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Schválení ročních účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem
Heřmanův Městec (dle platné směrnice č. 24)

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

15. Užívání veřejného prostranství - Živé město

Ing. Ivana Jankovská (KT)

16. Žádost o pomoc s přípravou a vydáním obědů pro MŠ Načešice

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Pan starosta přivítal členy rady města a přítomné ředitele Základní školy, Speciální základní školy, Základní umělecké
školy, obou mateřských škol a Domu dětí a mládeže, které pozval na jednání rady města za účelem seznámení jich i
členů rady města se situací uprchlíků na území města a správního obvodu Městského úřadu Heřmanův Městec. Pan
starosta informoval přítomné o současné situaci a předpokládaném vývoji, ředitelé školských zařízení se vyjádřili k
personálním a prostorovým možnostem jimi řízených školských zařízení, které lze využít pro potřeby ukrajinských dětí.
Po skončení jednání s řediteli pan starosta zahájil zasedání rady města, omluvil ze zdravotních důvodů p. Ing.
Ulrichovou a podal informace o zápisu z jednání dne 16.3.2022, který byl bez připomínek. Paní tajemnice navrhla
doplnit program jednání o žádost spolku Živé město o bod 15) Užívání veřejného prostranství - nejoriginálnější
velikonoční strom a pan místostarosta JUDr. Plavec navrhl bod 16) Žádost o pomoc s přípravou a vydáním obědů pro
MŠ Načešice. Následně byl navržený a doplněný program schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu plnění přijatých usnesení s termínem splnění od 16.3.2022 do 30.3.2022. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2022/118
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení rady města s termínem splnění od 16.3. do 30.3.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Kanalizační přípojka pro dům č. p. 380 v Tylově ulici
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Kubelky o připojení jeho rodinného domu č. p. 380 v Tylově ulici na kanalizaci v
rámci stavby autobusového terminálu a požádal o rozhodnutí ve věci financování napojení domu č.p. 380 na
kanalizaci z rozpočtu města s tím, že v projektové dokumentaci připojení domu č.p. 380 zahrnuté nebylo. Upřesnil, že
v rámci stavby překládaný hlavní kanalizační řád má být nově ukončen šachtou v úrovni domu č.p. 386, do které vede
přípojka z domu č.p. 381. Připojení domu č.p. 380 by vyžadovalo prodloužení kanalizačního řádu a provedení přípojky
a s tím spojené vícepráce. Zhotovitelem vyčíslené vícepráce spojené s napojením domu č.p. 380 na kanalizaci činí
493.171,76 Kč včetně DPH, z toho prodloužení hlavní stoky 375.043,15 Kč (v situaci označené "A") a přípojka
118.128,61 Kč (v situaci označená "B"). V rámci diskuse pan místostarosta Ryčl vysvětlil několik variant řešení
napojení.
Usnesení č.: R/2022/119
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Kubelky o připojení domu č.p. 380 v Tylově ulici na kanalizační řád v rámci stavby autobusového
terminálu

II. s c h v a l u j e
provedení připojení domu č.p. 380 na splaškovou kanalizaci v rámci stavby autobusového terminál na náklady
města
III. u k l á d á
zajistit realizaci napojení domu č.p. 380 na kanalizaci v rámci stavby autobusového terminálu a připravit návrh
dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.05.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Veřejné osvětlení místní komunikace Jarkovského v Heřmanově Městci
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil informaci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035 zastoupenou realizační firmou VČEmontáže, a.s. IČO 25938746 o tom, že bude od 1. 4. 2022 rekonstruovat síť elektrického vedení, kdy veškeré
nadzemní vedení bude uloženo do zemně. V rámci pokládky tohoto vedení jsou zemní práce s následným
předlážděním celého povrchu ulice Jarkovského. Se společnosti ČEZ Distribuce a.s. bylo projednáno přiložení našeho
kabelu veřejného osvětlení v rámci této rekonstrukce. Pro provedení veřejného osvětlení v ulici Jarkovského byly
obeslány tři firmy, které zaslaly i své cenové nabídky - Michal Trojan IČO 63578808 (cena včetně DPH 702 584,08Kč),
Radek Opočenský IČO 8520674 (cena včetně DPH 677 584,27Kč) a Vladimír Polák IČO 63579928 (cena včetně DPH 603
130,50Kč). Všechny nabídky obsahovaly požadované náležitosti. Hodnotícím kritériem byla výše cenové nabídky a z
toho důvodu doporučil uzavřít smlouvu s firmou Vladimír Polák IČO: 63579928.
Usnesení č.: R/2022/120
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo č. 01284/2022/05 ve věci zakázky malého rozsahu pro akci "Veřejné osvětlení místní
komunikace (dle pasportu 8d) v Heřmanově Městci, ulice Jarkovského, Heřmanův Městec" s firmou Polák
Vladimír, U Hřiště 967, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 63579928.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o dílo č. 01284/2022/05 ve věci zakázky malého rozsahu pro akci "Veřejné osvětlení
místní komunikace (dle pasportu 8d) v Heřmanově Městci, ulice Jarkovského, Heřmanův Městec" s firmou Polák
Vladimír, U Hřiště 967, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 63579928.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 07.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Překládky CETIN na náměstí Míru - dohoda o převodu práv a povinností ze správního rozhodnutí
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil radě města ke schválení návrh dohody o převodu některých práv a povinností ze správního
rozhodnutí na společnost CETIN a.s., která se týká překládky podzemního vedení vyvolanou záměrem města v rámci
přípravy stavebních úprav přechodu na náměstí Míru (proti budově České spořitelny). Informoval, že překládka je
zahrnutá do územního rozhodnutí vydaného pro město Heřmanův Městec, bude ji realizovat společnost CETIN a.s. a
uzavřením dohody dojde k převodu práv a povinností vyplývajících z vydaného územního rozhodnutí pro část stavby
"SO 402 přeložka vedení a zařízení SEK" na společnost CETIN a.s.

Usnesení č.: R/2022/121
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dohody se společností CETIN a.s. o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí pro
stavbu "SO 402 přeložka vedení a zařízení SEK" na náměstí Míru
II. u k l á d á
zajistit uzavření dohody se společností CETIN a.s. o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí
pro stavbu "SO 402 přeložka vedení a zařízení SEK" na náměstí Míru
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Analýza odpadového hospodářství - JRK
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil analýzu a vyhodnocení odpadového hospodářství města za uplynulý rok 2021.
Analýzu zpracovala společnost JRK, se kterou má město uzavřenu smlouvu o poskytování poradenských služeb
v oblasti odpadového hospodářství. Sdělil, že množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu za rok 2021
činilo ve městě 180 kg + 50 kg využitelného odpadu na obyvatele, tj. celkem 230 kg odpadu/obyvatel za rok 2021.
Nový zákon z roku 2021 určuje limit na osobu pro ro 2022 ve výši 190 kg/osoba. Podle předané analýzy je procento
třídění v Heřmanově Městci za rok 2021 ve výši 39 %, ale podle nového zákona by bylo potřeba toto procento zvýšit
na minimálně 55 %.
Usnesení č.: R/2022/122
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Analýzu a vyhodnocení odpadového hospodářství města Heřmanův Městec za uplynulý rok 2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Přidělení bytu v domě čp. 244, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že město Heřmanův Městec má zájem od 1.4.2022 pronajmout na dobu 2
let, s možností prodloužení max. na 5 let byt o velikosti 2+kk (43 m2) v 2. nadzemním podlaží na adrese Čáslavská čp.
244, Heřmanův Městec za cenu nájemného 64,70 Kč m2. Záměr byl zveřejněn dne 8.3.2022. V rámci diskuse členové
rady města souhlasili s vypsáním záměru pronajmout ostatní volné byty v čp. 244.
Usnesení č.: R/2022/123
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení jednoho sociálního bytu o velikosti 2+kk (43 m2) od 1.4.2022 v domě čp. 244 v Čáslavské ulici, Heřmanův
Městec v souladu s Pravidly pro přidělování sociálních bytů, které byly schváleny Radou města Heřmanův Městec
dne 8.4.2019 usnesením č. R/2019/128 Ing. Natálii Rauchové, trvale bytem ******************** na dobu 2 let

II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy s výši nájemného ve výši 64,7 Kč/1 m2
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 31.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil zápis z druhého jednání konkursní komise na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726. V souladu s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursních řízení a konkursních komisích ve znění pozdějších předpisů, komise hlasováním určila
výsledné pořadí vhodných uchazečů a pan místostarosta předložil návrh na jmenování p. Bc. Ivany Benešové
ředitelkou.
Usnesení č.: R/2022/124
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
průběh konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726
spolu s usnesením konkursní komise
II. j m e n u j e
Bc. Ivanu Benešovou na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726, s
účinností od 1.7.2022
III. u k l á d á
informovat Bc. Ivanu Benešovou o výsledku konkursního řízení
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Žádost o souhlas se změnou ve školském rejstříku - Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, nám. Míru 1
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jany Šindelářové o udělení souhlasu s výmazem
místa poskytovaných školských služeb – školní družina náměstí Míru 22, Heřmanův Městec 53803 z rejstříku škol a
školských zařízení od 1.9.2022 z důvodů uvolnění těchto prostor. V rámci diskuse bylo shodnuto, že zatím změna ve
školském rejstříku nebude provedena z důvodu možného využití prostor pro práci s ukrajinskými žáky.
Usnesení č.: R/2022/125
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
žádost ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1 Mgr. Jany Šindelářové, MBA o
udělení souhlasu s výmazem místa poskytovaných školských služeb – školní družina náměstí Míru 22, Heřmanův
Městec 53803 z rejstříku škol a školských zařízení od 1.9.2022

II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1 Mgr. Janě Šindelářové,
MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Žádost o schválení přímého zadání zakázky - Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, nám. Míru 1
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jany Šindelářové o schválení přímého zadání zakázky
na dodání stolů do auditoria v budově čp. 4, dle sdělení paní ředitelky zakázku byla ochotna realizovat pouze firma
Truhlářství Velínský a vytvořila cenovou nabídku na 143 458 Kč. Zároveň Mgr. Jana Šindelářová požádala o čerpání
rezervního fondu na realizaci výše popsané zakázky. Do rezervního fondu příspěvkové organizace bude po schválení
rozdělení hospodářského výsledku přesunuta celá jeho výše (285 932,19 Kč) z roku 2021.
Usnesení č.: R/2022/126
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost ředitelky Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1 Mgr. Jany Šindelářové, MBA o
zadání přímé zakázky na dodání stolů do auditoria v budově čp. 4. Truhlářství Velínský, Kostelec u Heřmanova
Městce 75, 538 03 Kostelec u Heřmanova Městce
II. s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu do výše 150 000 Kč na realizaci zakázky pro dodání stolů do auditoria v budově čp. 4.,
Heřmanův Městec
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1 Mgr. Janě Šindelářové,
MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. 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. Předmětem daru je elektrická bota v hodnotě 600 Kč od paní Soni Staré a lednička značky
Kelvinátor v hodnotě 1 000 Kč od paní Daniely Novotné.
Usnesení č.: R/2022/127
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
- elektrické boty v hodnotě 600 Kč od paní Soni Staré, bytem *******************

- ledničky značky Kelvinátor v hodnotě 1 000 Kč od paní Daniely Novotné, 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: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Smlouva č. OSV/22/20584 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Domov pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení Smlouvu č. OSV/22/20584 o poskytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách pro Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec. Dotace Pardubického kraje byla domovu pro
seniory vypočtena a přiznána ve výši 25 040 000 Kč.
Usnesení č.: R/2022/128
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. OSV/22/20584 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec s Pardubickým krajem.
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy č. OSV/22/20584 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovu pro seniory, U
Bažantnice 63, Heřmanův Městec mezi Městem Heřmanův Městec a Pardubickým krajem
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Schválení ročních účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec (dle platné
směrnice č. 24)
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil podklady ke schválení ročních účetních závěrek za rok 2021 všech
příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec. Návrhy ředitelů na rozdělení hospodářských výsledků
jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2021 byly uvedeny v příloze. U Domova pro seniory je dle platné
zřizovací listiny musí zůstat nulový hospodářský výsledek, o jeho rozdělení se proto nežádalo.
Usnesení č.: R/2022/129
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
roční účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací: Základní škola Heřmanův Městec, okres
Chrudim, náměstí Míru 1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní škola
Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřská škola,
Heřmanův Městec, Jonášova 726, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791, SPOKUL HM, p.o.
Jiráskova 533, Domov pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův Městec
II. s c h v a l u j e
navržené rozdělení hospodářských výsledků za rok 2021: Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim,
náměstí Míru 1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní škola Heřmanův
Městec, Masarykovo náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřská škola, Heřmanův
Městec, Jonášova 726, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791, SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací: Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí
Míru 1, Základní umělecká škola Heřmanův Městec, Jarkovského 47, Speciální základní škola Heřmanův Městec,
Masarykovo náměstí 46, Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřská škola, Heřmanův Městec,
Jonášova 726, Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, Na Ježkovce 791, SPOKUL HM, p.o. Jiráskova 533, Domov
pro seniory, U Bažantnice 63 Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí, z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem v Praze 8 Bohnicích, Ústavní 95, IČO 61383198 o
finanční podporu. Spolek provozuje telefonní linku, kde poskytuje anonymně, zdarma a nonstop pomoc především
dětem a mladistvím ve vypjatých životních situacích. V rozpočtu na rok 2022 je na kapitolu z kapitoly Rezerva rady
schváleno 46.000,- Kč, čerpáno již bylo 12.000,- Kč. Finanční příspěvek tomuto spolku rada města odsouhlasila i v
minulých letech.
Usnesení č.: R/2022/130
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice, IČO 61383198 ve výši 3.000,- Kč
II. u k l á d á
zajistit podepsání smlouvy a odeslání finanční částky
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 20.05.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Užívání veřejného prostranství - Živé město
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost Živého města o povolení užívání veřejného prostranství na Haldách pro soutěž o
nejoriginálnější velikonoční strom, která proběhne dne 10.4.2022, pořadatelé sdělili, že stromky budou uklizeny dne
19.4.2022. Pan místostarosta JUDr. Plavec sdělil, že o užívání veřejného prostranství na Masarykově náměstí požádala

i Speciální základní škola Heřmanův Městec za účelem velikonočního jarmarku a to dne 11.4. 2022 od 9.00 do 12.30
hod.
Usnesení č.: R/2022/131
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s použitím veřejného prostranství pro účely velikonoční soutěže o nejoriginálnější velikonoční strom v lokalitě
Haldy dne 10.4.2022 s tím, že stromky budou odstraněny dne 19.4.2022
II. s o u h l a s í
s použitím veřejného prostranství na Masarykově náměstí pro účely velikonočního jarmarku a to dne 11.4. 2022
od 9.00 do 12.30 hod.
III. u k l á d á
informovat zástupce spolku Živé město, z.s. a SZŠ Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 04.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Žádost o pomoc s přípravou a vydáním obědů pro MŠ Načešice
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost MŠ Načešice o pomoc od MŠ Jiráskova s přípravou a vydáváním obědů
v měsících červen, září a říjen 2022 v době rekonstrukce MŠ Načešice. Ředitelka MŠ Jiráskova s žádostí vydala souhlas,
s tím, že je schopna výpomoc organizačně zabezpečit.
Usnesení č.: R/2022/132
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
s přípravou a vydáváním obědů v MŠ Jiráskova pro MŠ Načešice v měsících červen, září a říjen 2022 za úhradu dle
zákonných předpisů
II. u k l á d á
vyrozumět MŠ
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Závěr
Pan starosta informoval o další připravované humanitární sbírce pro Ukrajinu, která by se měla konat opět
prostřednictví HZS. Informoval i o připravované poradě se starosty obcí - členů Dobrovolného svazku obcí
Heřmanoměstecko a správního obvodu Městského úřadu Heřmanův Městec. Informoval o mimořádném jednání VaK
Chrudim a.s. Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval o žádostech některých příspěvkových organizací o navýšení
neinvestičního příspěvku z důvodu zvýšených cen energií. Dále pan místostarosta navrhl přiznat mimořádnou odměnu
p. ředitelce základní školy Mgr. Janě Šindelářové za aktivitu při zapojování ukrajinských dětí do školní výuky, členové
rady města souhlasili. Termín příštího jednání RM pan starosta navrhl posunout na 11.4. od 14.00 hod. s tím, že
podklady by odešly v pátek 8.4.2022, se změnou termínu členové rady souhlasili. Pan místostarosta Ryčl informoval o
problémech se stavbou vysílače u Načešic.

Usnesení č.: R/2022/133
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odměnu ředitelce ZŠ Mgr. Janě Šindelářové za aktivitu při zapojování ukrajinských dětí do školní výuky podle
návrhu JUDr. Plavce
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

Po těchto příspěvcích pan starosta jednání rady města v 16.10 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

