Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 3. zasedání
Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 12.09.2022 v 17:00 hod.
jednací sál, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Mgr. Marek Výborný; Jan Bareš; Mgr. Eva Bočková; Ing. František Dvořák,
MBA; Ing. Aleš Jiroutek; Ing. Martin Pleskot; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Tomáš Morávek; Ing. Lucie
Nepovímová, MBA; Ondřej Dostál; Michaela Dyčková; Mgr. Klára Husáková; Ing. Zdenka Sedláčková; Mgr.
Alena Stránská; Ondřej Volejník; Tomáš Celunda

Omluveni:

Jan Řehák; Jiří Pošík

Zapsala:

Ing. Ivana Jankovská, tajemnice

Ověřovatelé

Ing. Lenka Ulrichová, Ondřej Volejník

Přizváni:

Radek Lenoch, zástupce OV pro Chotěnice a Radlín, Bc. Roman Charvát, velitel MP

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Zpráva o činnosti Rady města

Josef Kozel (ST)

4. Zpráva o činnosti Finančního výboru

Jan Řehák (ZM)

5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Ing. Aleš Jiroutek (ZM)

6. Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

Mgr. Alena Novotná (OVK)

7. Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

Pavel Handlíř (OVCh)

8. Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec

Roman Charvát (MP)

9.1. Odprodej části pozemku p.č. 1173/126 k.ú. HM - Dostálovi

Josef Kozel (ST)

9.2. Odprodej části pozemku p.č. 1173/126 v k.ú. HM - Malých

Josef Kozel (ST)

9.3. Odprodej části pozemku p.č. 1173/167 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

9.4. Odprodej částí pozemků p.č. 1173/167, 1173/126 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

9.5. Prodej pozemku 403/3 a části 540/1 v k.ú. Chotěnice

Josef Kozel (ST)

9.6. Odprodej části pozemku p.č. 158/12 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

9.7. Odprodej části pozemku p.č. 1588/3 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

9.8. Směna části pozemku p.č. 1103/4 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

9.9. Směna pozemků - Radlín

Josef Kozel (ST)

9.10. Odkup pozemku p.č. 521/2 v k.ú. HM - ul. Travní

Josef Kozel (ST)

9.11. Odkup pozemku p.č. 1738/2 v k.ú. HM - Travní

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9.12. Odkup části pozemku p.č. 1641 v k.ú. HM - ul Travní

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9.13. Odkup a směna pozemků v k.ú. Kostelec u HM - SUCHÝ POLDR

Josef Kozel (ST)

10.1. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 1

Ing. Ivana Jankovská (KT)

10.2. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 2

Ing. Ivana Jankovská (KT)

11. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2022

Josef Kozel (ST)

12. Rozpočtové opatření ZM/2022/03

Josef Kozel (ST)

13. Změna OZV č. 5/2019 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně
přístupných místech

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Zrušení OZV č. 5/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Diskuse

Ing. Ivana Jankovská (KT)

16. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Pan starosta přivítal přítomné, informoval o zveřejnění pozvánky na zasedání a zpřístupněný podkladů pro zastupitele
a veřejnost. Tlumočil omluvu p. Jana Řeháka a Jiřího Pošíka a konstatoval počet 19 přítomných zastupitelů a
usnášeníschopnost zastupitelstva. Informoval o zápisu z jednání zastupitelstva dne 13.6.2022, který byl zveřejněn na
úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Podle platného jednacího řádu určil zapisovatelku
zápisu a navrhl ověřovatele zápisu a program jednání.
Usnesení č.: Z/2022/038
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navržený program jednání
II. s c h v a l u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Lenka Ulrichová, Ondřej Volejník
III. b e r e n a v ě d o m í
že zapisovatelkou jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Byla předložena kontrola usnesení zastupitelstva města za období od minulého zasedání, tj. od 13.6.2022 do
12.9.2022. Všechna usnesení byla splněna v termínu, podrobný přehled o způsobu splnění měli zastupitelé k dispozici
v podkladových materiálech.
Usnesení č.: Z/2022/039
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města s termínem splnění od 13.6.2022 do 12.9.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

3.

Zpráva o činnosti Rady města
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil pravidelnou zprávu o činnosti a jednání rady města za období 4.6.2022 - 1.9.2022. Kromě jiného
uvedl počet zasedání, zmínil průběh stavby autobusového terminálu. Přiblížil obsah Technickoekonomické studie
odkanalizování lokalit a místních částí bez soustavné kanalizace, připomněl úpravy obecně závazných vyhlášek, změnu
na pozici ředitele Domova pro seniory včetně poděkování odcházejícímu řediteli domova. Zmínil proběhlou
staročeskou pouť a chystané městské slavnosti. Připomněl výběrové řízení na svoz odpadů a provozování sběrného
dvora, s tím, že vysoutěžena byla společnost AVE a doplnil informací o podepsaném memorandu o spolupráci.
Jednáno bylo o pomoci při provozování plánované MŠ Rozhovice formou dodávání obědů. Připomněl problematiku
cen energií, pro město cena stoupá cca 5krát. Informoval o přípravě budování suchého poldru a seznámil přítomné s
projednáním petice občanů města k výstavbě v lokalitě V Lukách. Sdělil, že další jednání rady města proběhne hned ve
středu 14.9. a po volbách již jen nad tématy, která jsou nezbytně nutná projednat.
Pan Ing. Jiroutek vznesl dotaz na hodnotu víceprací na terminálu a konstatoval, že jsou nadstandardně drahé, a
následně se pozastavil nad problematikou výstavby malobytů V Lukách a svolení rady města k přístupu na parkoviště
přes pozemky města. Pan starosta odpověděl, že nabídka p. Wiesnera na pozemky v lokalitě V Lukách byla na směnu,
ne na odprodej, pak proběhlo několik jednání. V pondělí proběhne další jednání, přístup odsouhlasila rada přes
pozemky města, nic se neprodalo.
Pan Mgr. Výborný upřesnil, že neprobíhá stavební řízení, nevypořádávají se majetkové poměry, a pokud bude vznikat
stavba, tak jen se souhlasem města. Pan starosta doplnil. že rada města se vyjádřila jen k možné výstavbě,
Pan Mgr. Výborný shrnul, že postup je stejný jako pod vedením předchozího starosty Ing. Jiroutka.
Pan starosta potvrdil, že rada dala souhlas s vizualizací, nepřipravuje žádnou smlouvu a před jednáním zastupitelstva

jednal se zástupci petičního výboru, další jednání proběhne za přítomnosti p. Wiesnera.
Ing. Jiroutek připomněl, že p. Wiesner chtěl stavět v této lokalitě bytový kolos včetně občanské vybavenosti, ale
tehdejší rada města pod jeho vedením tento návrh po konzultaci s občany odmítla.
Pan starosta konstatoval, že petice není laciné gesto, jednal se zástupci petičního výboru a považuje to za vstřícný
krok k občanům i p. Wiesnerovi.
Pan Volejník se dotázal, zda když město neodsouhlasí návrh, stavba nebude.
Pan Celunda doporučil hledat kompromis mezi záměrem p. Wiesnera a stanoviskem občanů, kterým se to nelíbí.
Pan místostarosta JUDr. Plavec doplnil, že se nikdy nejednalo o prodeji, ale o směně, a i tento návrh vzal p. Wiesner
zpět.
Pan Mgr. Výborný potvrdil, že souhlasí s p. Celundou, poděkoval za studii o odkanalizování, která je velmi obsáhlá a
požádal o stručný výtah do zpravodaje Leknín, s tím, že téma odkanalizování je úkol pro nové zastupitelstvo města
vzniklé po komunálních volbách. Rovněž konstatoval, že ceny nejsou přemrštěné.
Pan Volejník se dotázal, kolik a jak dlouho se uchovává záznam v kamerovém systému, pan místostarosta JUDr. Plavec
reagoval, že rada města dne 14.9.2022 bude schvalovat směrnici k tomuto provozu, nahrává se průběžně a záznam se
uchovává 30 dní, pan Jožák ho doplnil, že systém je ve zkušebním provozu, předpokládá se normální provoz od 1.10.
2022.
Po ukončení diskuse pan starosta požádal o hlasování o předloženém usnesení.
Usnesení č.: Z/2022/040
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti rady města za období od 4.6.2022 do 1.9.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Předkládá: Jan Řehák - zastupitel
Za nepřítomného předsedu výboru Jana Řeháka přednesla Zprávu o činnosti Finančního výboru pro zasedání
zastupitelstva města dne 12.9.2022. p. Ing. Ulrichová. Zmínila Zápis o provedené kontrole smluvních vztahů město
Heřmanův Městec vs. Šafido s.r.o. a Zápis z kontroly vyúčtování dotací ve spolupráci s KV. Dále zmínila kontrolu u
příspěvkové organizace ZUŠ Heřmanův Městec, kde proběhne ještě druhá část kontroly, a to nad FKSP. Vrátila se ke
kontrole dotací a bod II/3 navrhovaného usnesení "vyhotovit pravidla pro způsob, kterým budou vyúčtování dotací
kontrolována ze strany města a příp. následně ze strany FV " navrhla vypustit, vzhledem k písemnému stanovisku p.
Ing. Vítka, který uvedl, že kontroly čerpání dotací u dvou subjektů budou součástí plánu veřejnoprávních kontrol.
Zároveň podle jejího názoru jsou pravidla již zahrnuta ve stávajících pravidlech a zásadách pro přidělování dotací.
Návrh měla odsouhlasen s předsedou výboru, který původní návrh usnesení předložil. Pan starosta požádal o
hlasování o upraveném usnesení.

Usnesení č.: Z/2022/041
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti Finančního výboru pro zasedání zastupitelstva města dne 12.9. 2022 od jeho posledního jednání
II. u k l á d á
vyhotovit Přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostor sloužícímu k podnikání
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.09.2022
III. u k l á d á
vyzvat subjekty, které mají nedostatky ve vyúčtování dotací k opravě a k jejich odstranění
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.12.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Předkládá: Ing. Aleš Jiroutek - zastupitel
Pan předseda Kontrolního výboru Ing. Jiroutek předložil předkládá Zprávu o činnosti za červen, červenec a srpen 2022.
Zmínil účast při otevírání obálek při výběrovém řízení.
Usnesení č.: Z/2022/042
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za červen, červenec a srpen 2022

Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Předkládá: Mgr. Alena Novotná - předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč
Z pověření paní předsedkyně Osadního výboru zastupitelstva města pro Konopáč přednesl Zprávu o činnosti osadního
výboru k datu 24.8.2022 p. místostarosta JUDr. Plavec. Připomněl opravu lávky přes potok a úpravu přístupové
pěšiny. Doplnil, že osadní výbor zasedal ještě 4.9. 2022, tedy po odeslání podkladů k jednání a vyjádřil podporu
realizaci studie návsi a místní části Konopáč. Pan místostarosta JUDr. Plavec poděkoval výboru a jeho předsedkyni
Mgr. Aleně Novotné za práci po celé volební období.
Usnesení č.: Z/2022/043
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti osadního výboru ke dni 24.8.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkládá: Pavel Handlíř - předseda Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Zástupce Osadního výboru zastupitelstva města pro Chotěnice a Radlín p. Radek Lenoch přednesl zprávu o činnosti
výboru. Připomněl změnu dodavatele internetu, revitalizaci vodní nádrže, kde však probíhá úbytek vody, přípravu
parku volnočasových aktivit. Požádal o rekonstrukci stávající hasičárny a poděkoval za studii kanalizace. Pan starosta k
rekonstrukci hasičské zbrojnice dodal, že problém je s nadzemním vedením vysokého napětí, ČEZ a.s. s přeložkou
souhlasil, ale vlastník pozemku potřebného pro přeložku nikoliv.
Usnesení č.: Z/2022/044
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti výboru
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA

pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál

pro
pro

Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

8.

Zpráva o činnosti Městské policie Heřmanův Městec
Předkládá: Roman Charvát - velitel městské policie
Velitel MP Heřmanův Městec předložil zprávu o činnosti policie za období od 1.6.2022 do 31.8.2022. Zmínil řešení
přestupků na úseku veřejného pořádku a dopravy, čtyři trestné činy předané Polici ČR, používání radaru na měření
rychlosti (Čáslavská, Stojice) a spolupráci se sociálním odborem městského úřadu, asistenci při pracích technické
skupiny na komunikacích, při zásazích hasičů, záchranné služby a Policie ČR. Zmínil, že byla nalezena munice, která
byla MP předána k likvidaci. Připomněl účast na Bartolomějské pouti a vysokou úroveň spolupráce s bezpečnostní
agenturou. Doplnil, že se zvýšila spolupráce a účast na akcích BESIPu. Zmínil problematiku autovraků, dva byly
odstraněny majiteli, jeden odtažen. Pan Celunda se dotázal, jak se řeší auto pod plachtou na parkovišti u sportovní
haly, velitel MP odpověděl, že je v zákonné lhůtě, po jejímž uplynutí získá statut vraku.
Usnesení č.: Z/2022/045
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti MP za období od 1.6.2022 do 31.8.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/1. Odprodej části pozemku p.č. 1173/126 k.ú. HM - Dostálovi
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost manželů Mgr. Hany Dostálové a Ing. Stanislava Dostála na odkup části pozemku parcelní
číslo 1173/126 v k.ú. Heřmanův Městec v ulici Pod Nádražím za řadovými domky. Rada města na svém zasedání dne

3.8.2022 doporučila odkup této části pozemku a uložila zveřejnit záměr o prodeji. Na základě tohoto záměru se
přihlásil další uchazeč o odprodej, který navrhl vyšší kupní cenu, než je stanovena cenovou mapou města. Rada města
projednala opětovně žádost manželů Dostálových a změnila svoje rozhodnutí ze dne 3.8.2022 na nedoporučuje. Mgr.
Stránská se pozastavila nad dvěma stanovisky. Pan Celunda konstatoval, že se zanedbalo dřívější vyměření a
zveřejnění a dalo se problému předejít. Pan JUDr. Plavec reagoval, že se jedná o malé části pozemků, a záměr byl
zveřejněna v okamžiku podání žádosti o odprodej. Pan starosta konstatoval, že podobnou situaci, kdy po zveřejnění
záměru reaguje další zájemce nepamatuje. Pan místostarosta JUDr. Plavec připomněl právní stanovisko, které má k
dispozici a které varuje před trestním stíháním zastupitelů, pokud se prodá pozemek za nižší cenu, než je další
nabídka. Dělat geometrický plán, pokud není zájemce a není jistý odprodej je při cenách vyměření nehospodárné a
neodpovídá péči řádného hospodáře.
Usnesení č.: Z/2022/046
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/126 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Mgr. Haně Dostálové a panu
Ing. Stanislavu Dostálovi bytem **************************** za cenu 301,- Kč/m2 dle zákresu v mapě v
příloze
II. u k l á d á
zajistit informování man. Dostálových o výsledku jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.12.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/2. Odprodej části pozemku p.č. 1173/126 v k.ú. HM - Malých
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost manželů Lenky a Petra Malých o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1173/126 část
,,a" v k.ú. Heřmanův Městec v ulici Pod Nádražím za řadovými domky. Rada města na svém zasedání dne 3.8.2022
doporučila odkup této části pozemku a uložila zveřejnit záměr o prodeji. Na základě tohoto záměru se přihlásil další
uchazeč o odprodej, který navrhl vyšší kupní cenu, než je stanovena Cenovou mapou města. Stejně jako v předchozím
případě s ohledem na právní stanovisko rada města projednala opětovně žádost manželů Malých a změnila svoje
rozhodnutí ze dne 3.8.2022 na nedoporučuje.
Usnesení č.: Z/2022/047
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/126 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Lence Malé a panu Petru

Malému bytem **************************** za cenu 301,- Kč/m2 dle zákresu v mapě v příloze
II. u k l á d á
zajistit informování man. Malých o výsledku jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.12.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2
9/3. Odprodej části pozemku p.č. 1173/167 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Zdeňka Tetřeva o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú.
Heřmanův Městec v ulici Pod Nádražím. Rada města na svém zasedání dne 3.8.2022 doporučila odkup této části
pozemku a uložila zveřejnit záměr o prodeji. Na základě tohoto záměru se přihlásil další uchazeč o odprodej, který
navrhl vyšší kupní cenu, než je stanovena Cenovou mapou města. Stejně jako ve dvou předchozích případech rada
města projednala opětovně žádost pana Tetřeva a změnila svoje rozhodnutí ze dne 3.8.2022 na nedoporučuje.
Usnesení č.: Z/2022/048
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec panu Zdeňku Tetřevovi, bytem
**************************** za cenu 301,- Kč/m2 dle zákresu v mapě v příloze
II. u k l á d á
zajistit informování pana Tetřeva o výsledku jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.12.2022
Tomáš Celunda
pro
Jan Bareš
Ing. František Dvořák, MBA
pro
Ondřej Dostál
Zdeněk Ryčl
pro
Michaela Dyčková
Mgr. Klára Husáková
pro
Ing. Martin Pleskot
Ing. Lenka Ulrichová
pro
Mgr. Marek Výborný
Ing. Zdenka Sedláčková
pro
JUDr. Tomáš Plavec
Josef Kozel
pro
Ondřej Volejník
Jan Řehák
nepřítomen
Jiří Pošík
Tomáš Morávek
pro
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Ing. Aleš Jiroutek
pro
Mgr. Eva Bočková
Mgr. Alena Stránská
pro
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

9/4. Odprodej částí pozemků p.č. 1173/167, 1173/126 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Jakuba Žáčka na odkoupení částí pozemků parcelní číslo 1173/126 a
1173/167 v k.ú. Heřmanův Městec. Pan Žáček reagoval na zveřejněné záměry na úřední desce č. 11, 12, 13 ze dne
4.8.2022, které byly projednány v předchozích bodech programu jednání zastupitelstva. K žádosti přiložil nabídku
ceny, která byla několikanásobně vyšší, než určuje cenová mapa města, Vzhledem k přechozímu podrobnému
vysvětlení a projednání žádostí manželů Dostálových, Malých a p. Tetřeva již neproběhla další diskuse, jen pan
místostarosta doplnil, že město bude hledat další možnosti jak všem žadatelům vyhovět.
Usnesení č.: Z/2022/049
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemků parcelní číslo 1173/167 a 1173/126 v k.ú. Heřmanův Městec panu Jakubu Žáčkovi bytem
****************************
II. u k l á d á
zajistit informování pana Jakuba Žáčka o výsledku jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 07.10.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/5. Prodej pozemku 403/3 a části 540/1 v k.ú. Chotěnice
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost manželů Zdenky a Radima Šimkových na odkoupení pozemku parcelní číslo 403/3 a části
pozemku parcelní číslo 540/1 v k.ú. Chotěnice, konkrétně Radlíně, které jsou vedené jako ostatní plocha, ostatní
komunikace a jsou využívány pouze jako přístupová cesta k nemovitostem Šimkových a tato část cesty je obklopena
pozemky v jejich majetku. žadatelé se zavázali, že uhradí správní poplatek v hodnotě 2.000,- Kč pro vklad na Katastr
nemovitostí a vyhotovení geometrického plánu. Záměr tohoto odprodeje byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce od
21.6.2022 do 7.7.2022, nepřihlásil se jiný zájemce a rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města
předložený materiál ke schválení.
Usnesení č.: Z/2022/050
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 403/3 a část pozemku parcelní číslo 540/1 v k.ú. Chotěnice manželům Zdence a
Radimovi Šimkovým, bytem **************************** za cenu 154,- Kč/m2
II. u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy s paní Zdenkou Šimkovou a panem Radimem Šimkem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 09.12.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/6. Odprodej části pozemku p.č. 158/12 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Kvítka na odkoupení části pozemku parcelní číslo 158/12 v k.ú.
Heřmanův Městec, vedený jako dopravní silniční infrastruktura. V minulosti již byly žádosti na odkup jiné části tohoto
pozemku zamítnuty a Rada města Heřmanův Městec nedoporučila zastupitelům odprodej části pozemku. Pan starosta
promítl přítomným mapu s vyznačením diskutovaných pozemků, p. Mgr. Výborný doplnil, že podle městského
architekta lze prodat část pozemku za garážemi, pan starosta sdělil, že navrhl panu Kvítkovi i tuto možnost, ale k
dohodě nedošlo.
Usnesení č.: Z/2022/051
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 158/12 v k.ú. Heřmanův Městec panu Ivu Kvítkovi, bytem
**************************** dle zákresu v mapě v příloze
II. u k l á d á
zajistit informování pana Kvítka o výsledku jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA

pro
pro
pro
pro
zdržel se
pro
pro
nepřítomen
pro

Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro

Mgr. Eva Bočková

pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/7. Odprodej části pozemku p.č. 1588/3 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Petra Doležala o odkoupení části pozemku parcelní číslo 1588/3 v k.ú.
Heřmanův Městec - lokalita Konopáč. Doplnil, že v současné době je architektem města zpracovávaná studie na
úpravu centra Konopáče, která může zasahovat i na tento pozemek. Odbor Správy majetku, městský architekt, Osadní
výbor pro Konopáč a následně i rada města nedoporučili prodej, a to s odvolání na nedokončenou studii úpravy
tohoto prostoru.
Usnesení č.: Z/2022/052
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
odprodej části pozemku parcelní číslo 1588/3 v k.ú. Heřmanův Městec dle přiložené mapky panu Petru Doležalovi,
bytem ****************************
II. u k l á d á
zajistit informování pana Doležala o výsledku jednání zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/8. Směna části pozemku p.č. 1103/4 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost paní Ing. Anny Borkovcové a pana Mgr. Pavla Geiera, MBA na odprodej,
popř. směnu části jejich pozemku parcelní číslo 1103/28 za část pozemku města parcelní číslo 1103/4 v k.ú.
Heřmanův Městec v ulici V Lukách. Materiál byl projednán na zasedání Rady města Heřmanův Městec č. 12 dne
3.8.2022. Rada města Heřmanův Městec nedoporučila zastupitelům odprodej části pozemku, popř. směnu s
odvoláním na nedoporučující stanovisko městského architekta i odboru Správy majetku.
Diskusi zahájil pan Volejník s tím, že původně p. Wiesner slíbil uličku pro pěší v této lokalit a bylo s ním i jednáno.
Reagoval p. Mgr. Grieger, že nabídl směnu v šíři 1 m. Odpověděl městský architekt, že to neřeší situaci. Paní Ing.
Borkovcová vstoupila do diskuse s tím, že spolupracuje s městem Čáslav, které se zcela jinak stará o své občany a

nechápe co naše město zamýšlí. Dovolávala se jednání s architektem a podala odborné vysvětlení tohoto tématu,
protože se v této problematice vyzná. Pan architekt konstatoval, že existuje studie zastavení, ale on ji nezná a požádal
o nákres dopravní situace. Paní Ing. Borkovcová pokračovala ve svých připomínkách a p. Ing. Jiroutek ji doplnil, že
podle jeho názoru městský architekt komunikuje s developery a nikdo o tom neví. Pan architekt odpověděl, že
informaci měl, ale nikomu nic neslíbil a jednání bylo na úrovni konzultace. Městského architekta se zastal pan starosta
a potvrdil, že žádná jednání s developery se nevedou. Pan Ing. Jiroutek se vrátil do diskuse s otázkou, proč nejsou
informováni zastupitelé, když se už projekt na další zastavění sídliště V Lukách zpracovává. Pan architekt se dotázal,
zda tedy nesmí jednat se zájemci o konzultace nad územním plánem o možnostech, které územní plán dává a co tedy
má dělat. P. Ing. Jiroutek se opět dotázal, proč toto zastupitelé nevědí. Odpověděl pan starosta, že město bylo
osloveno soukromým investorem o stanovisko s odvoláním na platný územní plán, je to běžná praxe, město nic
neprodává a neschvaluje se žádný projekt. Město není vlastníkem pozemků. Přesto doporučil další spolupráci s
architektem.
Usnesení č.: Z/2022/053
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
směnu části pozemku parcelní číslo 1103/4 v k.ú. Heřmanův Městec za část pozemku parcelní číslo 1103/28 v k.ú.
Heřmanův Městec s paní Ing. Annou Borkovcovou bytem **************************** a panem Mgr. Pavlem
Geierem, MBA bytem **************************** dle zákresu v mapě v příloze
II. u k l á d á
zajistit informování paní Ing. Anny Borkovcové a pana Mgr. Pavla Geirea, MBA o výsledku zastupitelstva města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

zdržel se
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
zdržel se
zdržela se

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
zdržel se
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 4, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/9. Směna pozemků - Radlín
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost manželů Zdenky a Radima Šimkových o směnu pozemků parcelní číslo 506/17, 506/18 a
506/19 v k.ú. Chotěnice o celkové výměře 142 m2 za městský pozemek parcelní číslo 482/3 o výměře 127 m2 v k.ú.
Chotěnice. Směnou pozemků by došlo k pozemkovému scelení polní cesty, která je v majetku města. Žadatelé se
zavázali, že uhradí správní poplatek v hodnotě 2.000,- Kč pro vklad na Katastr nemovitostí. Záměr byl zveřejněn
vyvěšením na úřední desce od 21.6.2022 do 7.7.2022. Rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města
předložený materiál ke schválení.
Usnesení č.: Z/2022/054
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
směnu městského pozemku parcelní číslo 482/3 o výměře 127 m2 v k.ú. Chotěnice za pozemky 506/17, 506/18 a
506/19 v k.ú. Chotěnice o celkové výměře 142 m2 s paní Zdenkou Šimkovou a panem Radimem Šimkem, bytem
****************************
II. u k l á d á
zajistit podepsání směnné smlouvy s paní Zdenkou Šimkovou a panem Radimem Šimkem
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.09.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/10 Odkup pozemku p.č. 521/2 v k.ú. HM - ul. Travní
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání návrh na odkup pozemku parcelní číslo 521/2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita
Travní ulice, na pozemku se nachází část plánované nové příjezdové komunikace pro tuto lokalitu. Spoluvlastníci s
odprodejem souhlasí za cenu 20.000,- Kč, tj. 5.000,- Kč pro každého z nich. Materiál byl projednán na zasedání Rady
města Heřmanův Městec a ta doporučila zastupitelům předložený materiál ke schválení.
Usnesení č.: Z/2022/055
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku parcelní číslo 521/2 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 20.000,- Kč od paní Markéty Carvové,
bytem *********************,, paní Marie Egermaierové, bytem *********************,, paní Marie
Levinské, bytem *********************, a pana Karla Levínského, bytem *********************,
II. u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy na pozemek p.č. 521/2 v k.ů Heřmanův Městec s paní Carvovou, paní Levínskou,
paní Egermaierovou a panem Levínským
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

nepřítomen
pro
pro
pro

Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/11 Odkup pozemku p.č. 1738/2 v k.ú. HM - Travní
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání návrh na odkup pozemku parcelní číslo 1738/2 o výměře 58 m2
v k.ú. Heřmanův Městec, v lokalitě Travní, který také zasahuje do plánovaného území pro výstavbu rodinných domů.
Společnost OJGAR s.r.o. IČ 27404498 požaduje za pozemek částku 87.000,- Kč + 21% DPH. Materiál byl projednán na
zasedání Rady města Heřmanův Městec a doporučila zastupitelům předložený materiál ke schválení. Důvodem
zakoupení pozemku za vysokou cenu je, že pozemek město nutně potřebuje k přípravě lokality pro výstavbu
rodinných domů a větší snížení kupní ceny se vyjednat nepodařilo.
Pan Volejník vznesl dotaz, proč se nevykoupily všechny pozemky najednou, pan starosta odpověděl, že tento byl
opomenut při minulém odkupu, pan Ing. Jiroutek dotaz doplnil: kdo kontroloval seznamy pozemků. Pan starosta
odpověděl, že si nevšiml ani on, ani architekt a ani autor studie.
Usnesení č.: Z/2022/056
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odkup pozemku parcelní číslo 1738/2 o výměře 58 m2 od společnosti OJGAR s.r.o. Křížová 1018/6. Praha 5
Smíchov 150 00 za cenu 87.000,- Kč + 21% DPH, tj. 105.270,- Kč
II. u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy se společností OJGAR s.r.o. na pozemek parcelní číslo 1728/2 v k.ú. Heřmanův
Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
zdržel se
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
zdržela se

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 17, Proti: 0, Zdrželi se: 2, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/12 Odkup části pozemku p.č. 1641 v k.ú. HM - ul Travní
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání odkup části pozemku parcelní číslo 1641 v k.ú.

Heřmanův Městec - lokalita Travní ulice, na kterém se nachází část plánované nové příjezdové komunikace pro tuto
lokalitu. Spoluvlastníci s odprodejem souhlasili za cenu 352.000,- Kč. Doplnil, že kontaktoval majitele pozemku
ohledně možného snížení kupní ceny, ale snížení ceny se však nepodařilo vyjednat. Rada města Heřmanův Městec
doporučila zastupitelům předložený materiál ke schválení. Doplnil o informace z průběhu vyjednávání a doplnil, že
část ceny se vrátí odprodejem části pozemku na jeho severním konci. Důvodem zakoupení pozemku za takto vysokou
cenu je opět skutečnost, že bez tohoto pozemku nelze vybudovat přístupovou cestu do lokality a přes opakované
pokusy se nepodařilo sjednat výhodnější cenu.
Usnesení č.: Z/2022/057
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku parcelní číslo 1641 v k.ú. Heřmanův Městec od pana Ing. Martina Hovorky, bytem
*********************, a pana Richarda Pavelky, bytem *********************, za cenu 352.000,- Kč dle
zákresu v mapě v příloze
II. u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy s panem Hovorkou a panem Pavelkou na část pozemku parcelní číslo 1641 v
k.ú.HM
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.11.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

9/13 Odkup a směna pozemků v k.ú. Kostelec u HM - SUCHÝ POLDR
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o jednáních na téma pozemků potřebných pro vznik jediného možného protipovodňového
opatření města - suchého poldru v katastru obce Kostelec u Heřmanova Městce. Upřesnil, že vlastníci pozemků pod
budoucím tělesem hráze se shodli na jednotné ceně a nabídce městu prostřednictvím společnosti Fincentrum Reality
s.r.o.. V následných jednáních bylo stanoveno několik variant, následně rada města vyslovila souhlas a doporučení
zastupitelstvu pro kombinovaný odkup za cenu 465 Kč/m2), směnu části pozemků v poměru 1:3, s tím, že úhrada 30%
ceny bude provedena v roce 2022 a úhrada 70% ceny v roce 2023 a majetkový převod bude proveden po úhradě
poslední splátky. Dále informoval o prověření získání dotací, které jsou možné po vlastnictví prostředků
prostřednictvím Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, který zpracovává pro Pardubický kraj systém
protipovodňové ochrany a nakládání s vodou v krajině. Ověřen byl i soulad se studií vodních režimů města a dalších
návazností. Zároveň byla podána na Pardubický kraj žádost o mimořádnou individuální dotaci na pořízení pozemků a
Rada Pardubického kraje vyslovila souhlas s přidělení mimořádné dotace na výkup pozemků ve výši 1,5 milionu Kč a
doporučila ke schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje, které se koná 20.9.2022. Tím by bylo zajištěno
financování pro rok 2022. Doplnil, že město Heřmanův Městec má po letech jednání unikátní příležitostí získat
pozemky bez nichž není možné usilovat o vybudování zásadního protipovodňového opatření města. Rada města

Heřmanův Městec doporučila zastupitelům předložený materiál ke schválení. Důvodem zakoupení pozemků za tuto
cenu je skutečnost, že ochrana města před povodněmi má prvořadou důležitost a nabídnutá cena je kompromisem
mezi původními požadavky majitelů a stanoviskem města.
Pan Volejník se dotázal, zda 30 % záloha je nevratná? Pan starosta odpověděl, že je to první splátka, na základě kupní
smlouvy, a v té se vymiňuje, že zápis do katastru nemovitostí bude proveden až po plné úhradě.
Pan Ing. Jiroutek konstatoval, že není k dispozici projekt ani stavební povolení, hráz má být vysoká 8 m a dlouhá 40 m.
Tato výška hráze už má charakter přehrady a má jiné podmínky stavby. Cena se mu zdá vysoká a nechápe proč se
nejedná o spolufinancování s Magistrátem hlavního města Prahy. Připomněl, že mezi stávajícími majiteli došlo k úmrtí
a zřejmě bude dlouho trvat, než se dořeší dědictví. A předpokládá, že od ochránců přírody bude určitě podáno
odvolání do stavebního řízení.
Pan Mgr. Výborný reagoval, že on není odborník na suché poldry, ale v podkladech je podrobná mapa, a materiál byl
zpracováno architektkou a specialistou v oboru. Je pravda, že není územní řízení a stavební rozhodnutí. Upozornil, že
suchý poldr se neplánuje primárně kvůli ochránění zámku, ale i kvůli nemovitostem zdejších občanů podél potoka.
Souhlasil, že zastupitelstvo vzniklé po volbách může jednat s magistrátem. Tento materiál je předpokladem pro další
jednání o ochraně majetku občanů města. Podobné řešení je v Počátkách a v dalších lokalitách a dotační tituly jsou k
dispozici.
Pan starosta připomněl, že hodnocení této studie mu nepřísluší, protože byla objednána v roce 2013 tehdejším
starostou města Ing. Jiroutkem. Doplnil, že suchý poldr je jediné možné řešení a rozměry stanovili odborníci z Institutu
environmentálních výzkumů a aplikací, je ve stavu kdy lze žádat o dotaci z norských fondů a garantem je odborná
společnost ENVICONS s.r.o. Pardubice. Město nemusí poldr budovat hned, ale nelze žádat o dotace, pokud město
nevlastní pozemky, na kterých se má poldr budovat. Sám to považuje za unikátní příležitost, i když doufá, že statisticky
vzato povodeň bude za 40 let.... Sám slíbil při povodni v roce 2020, že se bude snažit o vybudování protipovodňového
opatření.
Pan Celunda konstatoval, že cena je vysoká, mělo by se rozhodnutí ponechat na nové zastupitelstvo a navrhl nové
usnesení: Zastupitelstvo města rozhoduje o tom, že vzhledem k zásadnímu významu a dlouhodobosti realizace celého
projektu „Suchý poldr“ , bude celá záležitost posunuta k projednání a rozhodování na nové zastupitelstvo města
Heřmanův Městec vzešlé z voleb konaných dne 23. - 24.9.2022.
Pan Volejník požádal o upřesnění, za které pozemky by se směna provedla, odpověděl p. starosta, že za pozemky na
druhé straně potoka.
Pan Ing. Jiroutek upozornil, že u zahrádek je stanovena cena cca 300 Kč/m2, a tady se hovoří o 465 Kč/m2, projekt
není připraven a podle něho je ušitý horkou jehlou. Pan starosta reagoval, že nesouhlasí, že je nekvalitní projekt, ale
rozumí požadavku na odklad na jednání nového zastupitelstva.
Paní Mgr. Stránská se zeptala, zda pozemky v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, stát
opravdu odprodá, pan starosta odpověděl, že pokud bude město vlastnit převažující část pozemků úřad žádosti
vyhoví.
Pan místostarosta JUDr. Plavec konstatoval, že nájemné za cestu ve výši 50.000,- Kč/měsíc je vysoké, pan starosta
uvedl, že zřejmě nebude nutné tuto cestu využívat. Dále pan místostarosta JUDr. Plavec uvedl, že také uvažoval o tom,
ponechat rozhodnutí až na příští zastupitelstvo, ale hovořil s mnoha občany, kteří ho přesvědčili, že ochrana města
před povodní je prvořadou záležitostí a nelze ji odkládat.
Pan starosta požádal o vyjádření p. Perného, přítomného zástupce vlastníků pozemků, ten potvrdil, že cena platí do
30.9.2022, úmrtí jednoho z vlastníků je pravda, ale má příslib, že dědicové budou pokračovat v jednání. Konstatoval,
že jednání byla náročná i pro něj a trvala půl roku.
Pan Volejník reagoval, že není k dispozici návrh kupní smlouvy, není zveřejněný záměr směny pozemků a navrhl
změnit usnesení na neschvaluje a dál použít původní text. usnesení
Podle platného jednacího řádu bylo nejprve hlasováno o posledním návrhu, tj. návrhu p. Volejníka: PRO: Ing.
Nepovímová, Ing. Jiroutek, p. Celunda, p. Morávek, p. Volejník. PROTI: p. Bareš, p. Dostál, Ing. Dvořák, MBA, p.
Dyčková, Mgr. Husáková, p. Kozel, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, p. Ryčl, Ing. Sedláčková, Ing. Ulrichová, Mgr. Výborný.
ZDRŽEL SE: Mgr. Bočková, Mgr. Stránská. Návrh pana Volejníka nebyl schválen.
Další hlasování proběhlo o návrhu p. Celundy. PRO: Mgr. Stránská, Ing. Nepovímová, Ing. Jiroutek, p. Celunda, p.
Morávek, p. Volejník. PROTI: p. Bareš, p. Dostál, Ing. Dvořák, MBA, p. Dyčková, Mgr. Husáková, p. Kozel, JUDr. Plavec,
Ing. Pleskot, p. Ryčl, Ing. Sedláčková, Ing. Ulrichová, Mgr. Výborný. ZDRŽEL SE: Mgr. Bočková. Návrh pana Celundy
nebyl schválen.
Pan starosta požádal o hlasování o původním návrhu usnesení.

Usnesení č.: Z/2022/058
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
odkup a směnu pozemků soukromých vlastníků dle podmínek cenové nabídky společnosti Fincentrum reality s.r.o.
v lokalitě k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce pro účely vzniku protipovodňové ochrany města, tzv. suchého poldru
za podmínky schválení individuální dotace Pardubického kraje ve výši 1,5 milionu Kč v roce 2022.
II. u k l á d á
zajistit podepsání kupní smlouvy na pozemky pro suchý poldr v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce dle podmínek
schválených zastupitelstvem města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 20.12.2022
III. u k l á d á
předložit příslušné rozpočtové opatření pro rok 2022 a zapracovat alikvotní část do návrhu rozpočtu na rok 2023
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 20.12.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

proti
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
proti
proti
proti

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
proti
nepřítomen
proti
zdržela se

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 12, Proti: 6, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

10/1 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 1
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Podle schváleného programu byla předložena k projednání půjčka z Fondu rozvoje bydlení pro p. Radima Šimka, který
podal žádost o půjčku z FRB dne 27.5.2022. Komise posoudila podanou žádost a její přílohy a doporučila poskytnout
půjčku č. 10 (typ půjčky dle směrnice) na zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu v celkové výši
50 000 Kč. Rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města předložený materiál ke schválení.
Paní Mgr. Husáková při projednávání tohoto bodu opustila jednací sál.
Usnesení č.: Z/2022/059
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
poskytnutí podmíněně nenávratné půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze dne 16.8.2022 ve výši 50 000 Kč
na zřízení malé čistírny odpadních vod, a to p. Radimovi Šimkovi, bytem *********************,
II. u k l á d á
uzavřít smlouvu o podmíněně nenávratné půjčce
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 14.10.2022

Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

10/2 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení č. 2
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Dále byla předložena k projednání půjčka z Fondu rozvoje bydlení pro p. Lukáše Jiráska, který podal žádost o půjčku
z FRB dne 11.7.2022. Komise posoudila podanou žádost a její přílohy a doporučila poskytnout půjčku č. 10 (typ půjčky
dle směrnice) na zřízení malé čistírny odpadních vod k novostavbě p. Jiráskovi v celkové výši 50 000 Kč. Rada města
Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města předložený materiál ke schválení.
Usnesení č.: Z/2022/060
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
poskytnutí podmíněně nenávratné půjčky z FRB v souladu se zápisem komise ze dne 16.8.2022 ve výši 50 000 Kč
na zřízení malé čistírny odpadních vod, a to p. Lukášovi Jiráskovi, bytem *********************,
II. u k l á d á
uzavřít smlouvu o podmíněně nenávratné půjčce
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 14.10.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

11. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Pan starosta předložil přehled o plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2022 ve struktuře
schváleného rozpočtu zastupitelstvem města. Konstatoval, že celkové plnění příjmů činilo 38,3 %, neboť se tam
promítlo nízké plnění dotací na terminál ve výši 23,6 %, naopak daňové příjmy byly plněny na 54,4 % a nedaňové
plněny na 56,9 %. Upřesnil, že celkové výdaje činí 39,0 % z celoročního rozpočtu, s tím že, běžné výdaje byly čerpány
na 44,1%, kapitálové na 34,5%) a celková bilance rozpočtu činila - 16,5 mil. Kč.
Ke stejnému datu vedlejší hospodářství vykázalo ztrátu ve výši - 1.407 tis. Kč, s tím, že tržby za dřevo byly ve výši 62 %
schváleného rozpočtu a zatím nebyly připsány dotace. Rada města tento materiál projednala na jednání dne
31.8.2022.
Usnesení č.: Z/2022/061
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města včetně rozpočtu vedlejšího hospodářství k 30.6.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
nepřítomna
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 18, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 3

12. Rozpočtové opatření ZM/2022/03
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh na rozpočtové opatření, které se týká kapitoly 1.2 Nedaňové příjmy - vyplacené dividendy
od Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. Chrudim ve výši 317.090,- Kč. Na straně výdajů se opatření týká platů
pracovníků v režimu veřejně prospěšných prací. Další položkou je pořízení pamětní desky k výročí politického procesu.
Z důvodu nevysoutěžení veřejné zakázky Rekonstrukce přechodu u ČS a.s. je v návrhu opatření vyjmuta tato položka
z rozpočtu a nově se zařazuje nákup konvektomatu v MŠ Jiráskova. Celková bilance rozpočtového opatření + 1.825 tis.
Kč. Paní Mgr. Husáková se vrátila do jednacího sálu, pan Volejník se dotázal, zda se vícepráce na terminálu nebudou
schvalovat? Pan starosta odpověděl, že zatím jsou náklady v limitu rozpočtu, takže není co schvalovat.
Usnesení č.: Z/2022/062
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření ZM/2022/03 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková

pro
pro
pro
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec

pro
pro
pro
pro
pro
pro

Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

13. Změna OZV č. 5/2019 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že Ministerstvem vnitra bylo město vyzváno k úpravě OZV č.5/2019 O
zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech a OZV č.5/2016 O stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí. Sdělení ministerstva vychází z nových názorů
ústavního soudu vyslovených v předchozím rozsudku o zrušení části vyhlášky, i když o těchto částech ústavní soud
nerozhodoval, protože nebyly předmětem návrhu. Rada města změnu vyhlášky č.5/2019 doporučila, protože nové
znění odpovídá smyslu vyhlášky a potřebám města.
Usnesení č.: Z/2022/063
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných
místech
II. u k l á d á
zveřejnit OZV č. 1/2022 na úředních deskách a webu města
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 14.09.2022
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

14. Zrušení OZV č. 5/2016 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že Ministerstvem vnitra bylo město vyzváno k úpravě OZV č.5/2016 O
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně

tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Doplnil, že podle posledního
stanoviska MV ČR ze dne 25.8.2022 je jedno z řešení uvedenou vyhlášku zrušit, neboť je příliš přísná. Rada města
došla k závěru, že uvedenou vyhlášku město nepotřebuje, nic podstatného nepřináší, a proto pan místostarosta
navrhl její zrušení, i vzhledem k tomu, že pořadatelé akcí jsou nadále vázáni obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 o
nočním klidu.
Usnesení č.: Z/2022/064
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I. v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2016 O
stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
II. u k l á d á
zveřejnit vyhlášku OZV č. 2/2022 na úředních deskách a webu města
Tomáš Celunda
Ing. František Dvořák, MBA
Zdeněk Ryčl
Mgr. Klára Husáková
Ing. Lenka Ulrichová
Ing. Zdenka Sedláčková
Josef Kozel
Jan Řehák
Tomáš Morávek
Ing. Aleš Jiroutek
Mgr. Alena Stránská

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro
pro

Jan Bareš
Ondřej Dostál
Michaela Dyčková
Ing. Martin Pleskot
Mgr. Marek Výborný
JUDr. Tomáš Plavec
Ondřej Volejník
Jiří Pošík
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Mgr. Eva Bočková

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
nepřítomen
pro
pro

Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 19, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 2

15. Diskuse
V úvodu toho bodu p. Mgr. Stránská opustila jednací sál, p. Mgr. Výborný pozval na koncert pěveckého sboru
Vlastislav u příležitosti 140. výročí jeho založení. Paní ředitelka MŠ Jiráskova Mgr. Irma Celundová poděkovala za
odsouhlasení nákupu konvektomatu a pozvala přítomné na oslavu 40. výročí otevření MŠ Jiráskova dne 1.10.2022.

16. Závěr
Pan starosta poděkoval za spolupráci všem zastupitelům, zaměstnancům města i jeho příspěvkových organizací,
připomněl těžká období v čase povodně, covidu i uprchlické krize občanů Ukrajiny. Poděkoval všem, kteří se snaží o
dobrý život ve městě Heřmanův Městec a jeho místních částech a pozval všechny občany k volbám a popřál
budoucímu zastupitelstvu města mnoho úspěchů. Následně jednání v 18.20 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

Ing. Lenka Ulrichová
ověřovatel zápisu

Ondřej Volejník
ověřovatel zápisu

