Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 20. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 24.11.2021 v 14:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; 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. Přechod nájmu pozemku p.č. st. 1076

Josef Kozel (ST)

4. Nabídka části pozemku p.č. 346

Josef Kozel (ST)

5. Zřízení věcného břemene - Na Ježkovce E1753

Josef Kozel (ST)

6. Přidělení bytu č. 3 v DPS, Masarykovo náměstí čp. 950

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Dodatek ke smlouvě č. 3/2016 - BOZP

Ing. Ivana Jankovská (KT)

8. Dodatek č. 57 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 (komplexním pojištění majetku a
odpovědnosti města Heřmanův Městec) – platný od 1.1.2022

Zdeněk Ryčl (MST2)

9. JRK PARTNERSTVÍ - návrh smlouvy o poskytování služeb

Zdeněk Ryčl (MST2)

10. Konkursní řízení - MŠ Jiráskova 842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

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

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

12. Žádost o navýšení kapacity školní jídelny - Mateřská škola Heřmanův Městec, Jonášova JUDr. Tomáš Plavec (MST)
726
13. Žádost o finanční příspěvek na dovybavení nové třídy Mateřské školy, Heřmanův
Městec, Jonášova 726

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o vyřazení nedobytné pohledávky z roku 2018 - Mateřská škola Heřmanův
Městec, Jonášova 726

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu - Mateřská škola,
Heřmanův Městec, Jiráskova 842

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Zvýšení cen za inzerci v Leknínu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Žádost příspěvkových organizací o souhlas zřizovatele s úhradou mzdových prostředků JUDr. Tomáš Plavec (MST)
z provozních nákladů v souvislosti s vyhláškou MŠMT č. 84/2005 Sb., o nákladech na
závodní stravování, platné od 1.1.2021
18. Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim - žádost o schválení přímého zadání

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

zakázky
19. Návrhy odměn za 2. pololetí roku 2021 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených JUDr. Tomáš Plavec (MST)
městem Heřmanův Městec
20. Zrušení OZV č. 7/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Heřmanův Městec,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ze dne 18. 12. 2017

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Žádost o schválení servisní smlouvy Město H.M - KAISER DATA s.r.o.

Josef Kozel (ST)

22. Dodatek č. 2 ke Smlouvě na předání a převzetí odpadů pro energetické využití č.
02/04/02/MS/2008 mezi EcoWasteEnergy s.r.o. a městem Heřmanův Městec

Josef Kozel (ST)

23. Navýšení neinvestičního příspěvku Domova pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův
Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

24. Navýšení neinvestičního příspěvku pro SPOKUL HM, p.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

25. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
V úvodu jednání pan starosta omluvil nepřítomnou p. Ing. Lenku Ulrichovou ze zdravotních důvodů, přivítal přítomné
členy rady města a zástupce společnosti JRK Česká republika s.r.o., který si na základě pozvání vedení města připravil
porovnání současného stavu a požadavky vyplývající z nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství. Prezentace
se kromě jiného týkala zavedení systému D2D do bytové zástavby, přípravy a realizace výběrového řízení na svozovou
společnost a provoz sběrného dvora, adresného třídění kuchyňského odpadu z bytové zástavby, definice legislativních
cílů pro rok 2023 při zavedení sběru bioodpadu a snížení směsného komunálního odpadu dle legislativních kvót,
optimalizace poplatkového systému a optimalizace provozu sběrného dvora vzhledem k nákladům včetně zapojení
podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství.
Na prezentaci navázalo krátké jednání s pozvaným velitelem městské policie na téma provozu místního útulku pro
psy.
Následně pan starosta zahájil jednání, informoval o zápise z jednání rady města dne 10.11.2021, který byl bez
připomínek a předložil návrh programu jednání. Pan místostarosta navrhl doplnit program o bod 22) Dodatek č. 2 ke
Smlouvě na předání a převzetí odpadů pro energetické využití č. 02/04/02/MS/2008 mezi EcoWasteEnergy s.r.o. a
městem Heřmanův Městec, bod 23) Navýšení neinvestičního příspěvku Domova pro seniory U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec a bod 24) Navýšení neinvestičního příspěvku pro SPOKUL HM, p.o. a bod 22) Závěr jednání
posunout na pozici 25. Členové rady města s předloženými návrhy souhlasili a doplněný program jednání schválili.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrol přijatých usnesení s termínem splnění od 10.11.2021 do 24.11.2021. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/350
Rada města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu přijatých usnesení s termínem splnění od 10.11.2021 do 24.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Přechod nájmu pozemku p.č. st. 1076
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost o přechod nájmu pozemku parcelní číslo st. 1076 v k.ú. Heřmanův Městec –
pozemek pod garáží v lokalitě za Židovským hřbitovem. Tento pozemek měla od města pronajatý paní Zlatka
Vašíčková, která vlastnila garáž na tomto pozemku. Paní Vašíčková v roce 2020 zemřela a dědicové garáž prodali panu
Milanu Čížkovi, který zároveň podal žádost o uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek. Záměr byl vyvěšen na
úřední desce od 03.11.2021 do 19.11.2021.
Usnesení č.: R/2021/351
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1076 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Zlatkou Vašíčkovou
z důvodu úmrtí
II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1076 o výměře 21 m2 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 5,Kč/m2/rok s panem Milanem Čížkem, bytem ***************
III. u k l á d á
zajistit podepsání nové nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1079
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Nabídka části pozemku p.č. 346
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil nabídku společnosti VIAGEM nemovitostní s.r.o. na část pozemku parcelní číslo 346 v k.ú.
Chotěnice. Pozemek se nachází pod Radlínem. Jedná se o podíl 5/32 o výměře 1132 m2. Městský architekt podal
neutrální stanovisko, odbor Správy majetku pak nabídku nedoporučil přijmout.
Usnesení č.: R/2021/352
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odkup části pozemku parcelní číslo 346 v k.ú. Chotěnice od společnosti VIAGEM nemovitostní s.r.o.
II. u k l á d á
zajistit informování společnosti VIAGEM nemovitostní s.r.o. o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.12.2021
III. u k l á d á
předložit nabídku části pozemku parcelní číslo 346 v k.ú. Chotěnice k projednání zastupitelstvu

Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 20.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Zřízení věcného břemene - Na Ježkovce E1753
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti č. IV-12-2021292/VB/01 mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec na uložení kabelového vedení NN v délce 4 m do
městského pozemku parcelní číslo 2140/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za zřízení je stanoven dle cenové mapy
platné od 21.9.2015 ve výši 2.500, - Kč + DPH. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena radou města usnesením č.
R/2021/006 dne 20.1.2021.
Usnesení č.: R/2021/353
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti č. IV-12-2021292/VB/01 mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti č. IV-12-2021292/VB/01
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Přidělení bytu č. 3 v DPS, Masarykovo náměstí čp. 950
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí čp.
950 bude od 1.12.2021 volný k přidělení. O byt v DPS žádá v současné době aktivně 14 jednotlivců, z toho je 7 s
trvalým bydlištěm v Heřmanově Městci a u všech sociální odbor provedl místní šetření. Na základě provedených
šetření a doporučil přidělit byt p. Drahoslavě Štěpánkové.
Usnesení č.: R/2021/354
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 3 v DPS, Masarykovo náměstí čp. 950 v Heřmanově
Městci od 1.12.2021 Drahoslavě Štěpánkové, bytem ***************
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy s Drahoslavou Štěpánkovou
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 01.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Dodatek ke smlouvě č. 3/2016 - BOZP
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila ke schválení návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě 3/2016 o poradenských službách v oboru
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, která byla uzavřena s panem Jakubem Novotným. Původní smlouva byla
uzavřena v roce 2016 a prodlužována již dvěma dodatky, vždy po schválení Radou města. Vzhledem k výborné
spolupráci s panem Novotným a beználezovým výsledkům kontrol od kontrolních orgánů navrhla smlouvu opět
prodloužit. Pan místostarosta Ryčl doporučil upravit přílohu podle stávající platné situace.
Usnesení č.: R/2021/355
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 3/2016 ze dne 23.12.2016 o poradenských službách v oboru bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci s platností na dobu určitou do 31.12.2024
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dodatku č. 3
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 17.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Dodatek č. 57 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 (komplexním pojištění majetku a odpovědnosti města
Heřmanův Městec) – platný od 1.1.2022
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil materiál finančního odboru týkající se dodatku ke smlouvě na komplexní pojištění
majetku a odpovědnosti města. Velmi podrobné zdůvodnění a přehled hlavních položek byl součástí podkladových
materiálů, především se týkaly pojištění u čp. 4, čp. 244 a MŠ Jonášova z důvodu navýšení hodnoty po rekonstrukci a
ukončení pojištění čp. 18 z důvodu prodeje nemovitosti. Celkově se hodnota pojištěného majetku navýší cca o 30 % a
pojistná částka celkem o 7 %. Nová cena pojištění byla promítnuta do návrhu rozpočtu 2022.
Usnesení č.: R/2021/356
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 57 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 (komplexním pojištění majetku a odpovědnosti
města Heřmanův Městec) s platností od 1.1.2022
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dodatku č. 57 k pojistné smlouvě číslo 8602624821 (komplexním pojištění majetku a
odpovědnosti města Heřmanův Městec) – s platností od 1.1.2022
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 17.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

JRK PARTNERSTVÍ - návrh smlouvy o poskytování služeb
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
S odvoláním na prezentaci společnosti JRK Česká republika s.r.o. v úvodu jednání rady města pan místostarosta Ryčl
předložil návrh smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství s touto společností. Priority požadované
městem HM byly v návrhu smlouvy promítnuty (zapojit do systému podnikatele, motivační program pro obyvatele,
příprava výběrového řízení na provozovatele svozu, zlepšení služeb sběrného dvora zapojení obyvatel obytných domů
do třídění „brko“)., Tato společnost byla partnerem města v počátcích zavádění adresného třídění komunálního
odpadu, distribuce nádob a kompostérů. Se zavedením a propojením celého systému s městem probíhá spolupráce již
od roku 2019. Za spolupráci a programové využití město doposud hradilo 18 150 Kč čtvrtletně. Protože JRK je v
současné době plnohodnotným poskytovatelem celého výčtu bodů uvedených ve smlouvě, přílohou, přišla společnost
s návrhem na uzavření nové smlouvy od 1.1.2022. Odměna poskytovateli služeb by ročně činila 236 000 Kč bez DPH,
285 560 Kč včetně DPH.
Usnesení č.: R/2021/357
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství JRK PARTNERSTVÍ s JRK Česká republika s.r.o.,
od 1.1.2022
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství JRK PARTNERSTVÍ s JRK Česká republika
s.r.o., od 1.1.2022
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 13.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Konkursní řízení - MŠ Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že proběhlo konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842. Řízení se zúčastnila jedna zájemkyně, řízení proběhlo podle platné
legislativy a komisí byla Mgr. Irma Celundová určena jako vhodná kandidátka. Konstatoval, že i když toto stanovisko
komise nemá závazný charakter, navrhl ho akceptovat.
Usnesení č.: R/2021/358
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, Jiráskova 842 i
usnesení konkursní komise
II. j m e n u j e
na pracovní místo ředitele/ ředitelky Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmu Celundovou od
1.1.2022
III. u k l á d á
informovat Mgr. Irmu Celundovou o výsledku konkursního řízení
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Přijetí věcného dar Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta |JUDr. Plavec předložil žádost o přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec. Jedná se o elektrické polohovací lůžko Burmeier Dali IV a antidekubitní matraci v hodnotě 25 000
Kč od pana Petra Cvilinka
Usnesení č.: R/2021/359
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec v podobě elektrického
polohovacího lůžka Burmeier Dali IV a antidekubitní matrace v hodnotě 25 000 Kč od pana Petra Cvilinka, bytem
***************
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Ing. Petru Mazurovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Žádost o navýšení kapacity školní jídelny - Mateřská škola Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil požadavek na navýšení kapacity školní jídelny v MŠ Jonášova ze současných
90 na 96 žáků. Vysvětlil, že navýšení kapacity školní jídelny je nezbytné vzhledem k nově vzniklým prostorám a
celkovému navýšení kapacity Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726.
Usnesení č.: R/2021/360
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec z 90
na 96 žáků
II. u k l á d á
spolu s žádostí o navýšení kapacity žáků školní jídelny v Mateřské škole Heřmanův Městec, Jonášova 726, 538 03
Heřmanův Městec zaslat usnesení Rady města Heřmanův Městec na Odbor školství Pardubického kraje k dalšímu
zpracování
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 10.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Žádost o finanční příspěvek na dovybavení nové třídy Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky MŠ Jonášova, paní Hany Vaňkové o finanční příspěvek ve výši

150 000 Kč na dovybavení nově vzniklé třídy, připomněl, že rozpočtovým opatřením zastupitelstva města Z/2021/045
ze dne 14.6.2021 byl Mateřské škole Heřmanův Městec, Jonášova 726 navýšen neinvestiční příspěvek o 350 000 Kč na
vybavení nově zřízené třídy. Konstatoval, že žádost paní ředitelky projednal s panem Ing. Miloslavem Vítkem a
vzhledem k tomu, že z „projektu na úpravu prostor“ MŠ Jonášova bylo uspořeno 342 000 Kč, bylo by možné z těchto
prostředků použít požadovanou částku a plně dovybavit nově vzniklé prostory mateřské školy. Diskuse proběhla nad
účelností a následně bylo navrženo příspěvek neschválit. Dovybavení nové třídy je třeba postupně provést
z neinvestičního příspěvku na rok 2022 se zapojením fondů školy.
Usnesení č.: R/2021/361
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole, Heřmanův Městec, Jonášova 726 o 150 000 Kč. Částka bude
využita na dovybavení nových prostor mateřské školy
II. u k l á d á
provést úpravu rozpočtu
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jonášova 726, paní Haně Vaňkové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Žádost o vyřazení nedobytné pohledávky z roku 2018 - Mateřská škola Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost paní ředitelky MŠ Jonášova Hany Vaňkové o vyřazení nedobytné
pohledávky ve výši 6 280 Kč, vzniklé dvojím uhrazením faktury v roce 2018. Společnost Malunet s.r.o. u které
pohledávka vznikla, byla opakovaně oslovena o žádána o její vrácení, bohužel bez jakékoliv zpětné vazby. Pohledávka
byla ponechána v účetnictví po dobu 3 let a po rozhodnutí rady bude odepsána do nákladů jako nevymahatelná.
Místostarosta JUDr. Plavec připomněl, žer napříště je nutno žádost podávat před uplynutím tříleté promlčecí lhůty.
Usnesení č.: R/2021/362
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vyřazení nedobytné pohledávky ve výši 6 280 Kč vzniklé v roce 2018 u společnosti Malunet s.r.o., Nádražní 414,
Mořkov
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy Heřmanův Městec, Jonášova 726, paní Haně Vaňkové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu - Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jiráskova 842
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města

Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitelky MŠ Jiráskova, Mgr. Irmy Celundové o čerpání prostředků z
rezervního fondu na výměnu prosakující litinové kanalizace v přípravně v oddělení U šneka, kde hrozí utržení
litinového hrdla a odstavení provozu kanalizace. Stejný havarijní stavu bude řešit také v umývárně v oddělení U
berušky. Předběžná kalkulace činí celkem 16 290 Kč. V návrhu usnesení byla ponechána možnost čerpat prostředky do
výše 20 000 Kč, pro případ nepředpokládaných nákladů. Po projednání s panem Ing. Miloslavem Vítkem MŠ Jiráskova
může čerpat prostředky na opravu kanalizace ze svého rezervního fondu, který činí 135 578,39 Kč.
Usnesení č.: R/2021/363
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost ředitelky Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmy Celundové o čerpání prostředků z
rezervního fondu do výše 20 000 Kč na výměnu prosakující litinové kanalizace v přípravně v oddělení U šneka a
v umývárně v oddělení U berušky
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mgr. Irmě Celundové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Zvýšení cen za inzerci v Leknínu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec připomněl, že stávající ceny inzerce ve zpravodaji Leknín byly stanoveny radou města
dne 25.02.2015 usnesením č. R/79/2015, a od té doby došlo ke změně cenových relací, konkrétně i zvýšení sazeb za
tisk a roznášku Leknínu. Navrhl proto zvýšení cen za inzerci o 20 %. Zvýšení cen bylo projednáno v redakční radě
Leknínu i s pracovnicemi TIC, které inzerci přebírají a nebyly vzneseny námitky.
Usnesení č.: R/2021/364
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
zvýšení cen za inzerci ve zpravodaji Leknín o 20 % oproti stávajícím cenám s účinností od 01.01.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Žádost příspěvkových organizací o souhlas zřizovatele s úhradou mzdových prostředků z provozních nákladů v
souvislosti s vyhláškou MŠMT č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, platné od 1.1.2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že na základě výkladu MŠMT k vyhlášce č. 84/2005 Sb., o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky platné od
1.1.2021 by měly být osobní náklady na mzdy zaměstnanců podílejících se na vaření obědů pro zaměstnance hrazeny
z provozních prostředků hlavní činnosti (z prostředků zřizovatele). Dle vyjádření dotčených příspěvkových organizací,
tj. MŠ Jonášova, MŠ Jiráskova a ZŠ si v roce 2021 se souhlasem zřizovatele uhradí tyto mzdové prostředky ze
stávajících provozních nákladů. V příloze předložil návrhy pozměněných finančních vztahů u výše uvedených

příspěvkových organizací v částce zastropovaných prostředků na mzdy. U ZŠ o 204 033 Kč, u MŠ Jiráskova 38 003 Kč a
u MŠ Jonášova o 93 732 Kč. K navýšení finančních prostředků od zřizovatele v souvislosti s vyhláškou č. 84/2005 Sb., u
výše uvedených příspěvkových organizací v roce 2021 ze strany zřizovatele nedojde.
Usnesení č.: R/2021/365
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
žádost Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřské školy, Jonášova 726, Heřmanův Městec a
Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim o úhradou mzdových prostředků z provozních nákladů
v souvislosti s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, platné od 1.1.2021
II. s c h v a l u j e
návrh úpravy finančních vztahů Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřské školy, Jonášova 726,
Heřmanův Městec a Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům Mateřské školy, Heřmanův Městec, Jiráskova 842, Mateřské školy, Jonášova 726,
Heřmanův Městec a Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim - žádost o schválení přímého zadání zakázky
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost paní ředitelky Mgr. Jany Šindelářové o přímé zadání zakázky na dodání
stolů a židlí do auditoria v nově rekonstruované budově čp. 4. Paní ředitelka v souladu s usnesením č. 289/2015 ze
dne 16.6.2015 oslovila tři dodavatele, bohužel z oslovených firem pouze jedna byla ochotna vytvořit cenovou nabídku
na výše uvedené. Vzhledem k současné situaci, nedostatku firem, zaměstnanců, materiálu a časové tísni požádala o
umožnění sepsat objednávku se společností, která jako jediná ze tří oslovených reagovala a byla ochotna cenovou
nabídku vytvořit. Jedná se o firmu PETONA a nabídku v ceně 86 000 Kč.
Usnesení č.: R/2021/366
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
sepsání objednávky na stoly a židle do auditoria v budově čp., 4 s firmou PETONA v hodnotě 86 000 Kč
II. u k l á d á
dát na vědomí Mgr. Janě Šindelářové MBA, ředitelce Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

19. Návrhy odměn za 2. pololetí roku 2021 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrhy na výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem
Heřmanův Městec za 2. pololetí roku 2021. Zdůvodnění přiznání odměn bylo v podkladech pro jednání rady města.
Oproti návrhu byla přiznána mimořádná odměna řediteli SPOKUL HM, p.o.

Usnesení č.: R/2021/367
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navrženou výši odměn jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního

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

20. Zrušení OZV č. 7/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Heřmanův Městec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ze dne
18. 12. 2017
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh znění Obecně závazné vyhlášky města, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 7/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Heřmanův Městec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ze dne 18.
12. 2017. Zrušení výše uvedeného je vhodné vzhledem k její neaktuálnosti, dle MV ČR není tato vyhláška pro obce
povinná, to se stává v případě, že do systému jsou zapojeny právnické osoby. Ve městě Heřmanův Městec tomu
v současné době tak není. Po vysoutěžení nového svozce odpadu, bude řešeno novou obecně závaznou vyhláškou
nebo stávající OZV č. 2/2021 bude doplněna o systémové prvky.
Usnesení č.: R/2021/368
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Heřmanův Městec č.3/2021, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 7/2017
II. u k l á d á
předložit Obecně závaznou vyhlášku města k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 15.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. Žádost o schválení servisní smlouvy Město H.M - KAISER DATA s.r.o.
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost společnosti KAISER DATA s.r.o. o uzavření SMLOUVY O DÍLO Č. 05/2021. Jedná se o
servisní smlouvu na servisní činnost, údržbu a konzultační činnost serverových a LAN řešení MěÚ Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2021/369
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
uzavření servisní smlouvy SMLOUVA O DÍLO Č. 05/2021 mezi městem Heřmanův Městec a společnosti KAISER
DATA s.r.o.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

22. Dodatek č. 2 ke Smlouvě na předání a převzetí odpadů pro energetické využití č. 02/04/02/MS/2008 mezi
EcoWasteEnergy s.r.o. a městem Heřmanův Městec
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh dodatku smlouvy mezi EcoWasteEnergy s.r.o. a městem Heřmanův Městec, který
obsahuje změnu přílohy číslo 1. V navrženém Dodatku č. 2 je zahrnuta položka objem přejímaného odpadu kategorie
nebezpečného odpadu „N“.
Usnesení č.: R/2021/370
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na předání a převzetí odpadů pro energetické využití č. 02/04/02/MS/2008 mezi
EcoWasteEnergy s.r.o. a městem Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na předání a převzetí odpadů pro energetické využití č.
02/04/02/MS/2008 mezi EcoWasteEnergy s.r.o. a městem Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

23. Navýšení neinvestičního příspěvku Domova pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitele Domova pro seniory U Bažantnice 63, Ing. Petra Mazury, o
navýšení neinvestičního příspěvku vzhledem k propadu příjmů. Jako důvod uvedl velký počet zemřelých klientů
v měsících listopad a prosinec 2020, v měsíci březnu 2021 a v návaznosti na to minimální počet nově příchozích
klientů. Souběhem těchto událostí nebyla po delší čas naplněna kapacita domova (164 míst). Během měsíců června –
srpna 2021 došlo dle propočtů pana ředitele k propadu příjmů od klientů o 818 290 Kč. Po projednání s JUDr.
Tomášem Plavcem je navrženo z rozpočtu města navýšit NIP Domovu pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
o 400 000 Kč. V krátké diskusi bylo toto stanovisko odsouhlaseno.
Usnesení č.: R/2021/371
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navýšení neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory U Bažantnice 63, Heřmanův Městec z rozpočtu města o
400 000 Kč
II. u k l á d á
připravit rozpočtové opatření k projednání v zastupitelstvu města Heřmanův Městec

Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
III. 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: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

24. Navýšení neinvestičního příspěvku pro SPOKUL HM, p.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost ředitele SPOKUL HM, p.o. p. Nevečeřala o navýšení neinvestičního
příspěvku, v příloze měli členové rady města k dispozici podrobný rozbor stávajících finančních prostředků a paní Ing.
Sedláčková dovysvětlila některé údaje z účetnictví.
Usnesení č.: R/2021/372
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
SPOKULU HM, p.o. navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu města o 530 000 Kč,
II. s c h v a l u j e
použití fondu odměn ve výši zůstatku na úhradu mezd
III. s c h v a l u j e
použití rezervního fondu ve výši zůstatku na překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
IV. u k l á d á
připravit rozpočtové opatření k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 06.12.2021
V. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKULU HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.11.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

25. Závěr
Pan starosta prošel návrh rozpočtu 2022 upravený o změny projednané na pracovní poradě rady města a požádal o
osobní účast na pracovní poradě zastupitelů dne 29.11.2021 a členové rady odsouhlasili pozvání finančního výboru na
toto jednání. Paní tajemnice připomněla, že na rozsvěcení vánočního stromu bude otevřeno bezplatně veřejné WC.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

