Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z 4. zasedání
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec konané dne 18. 12. 2017 v 17:00hod.
jednací sál budovy, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801
Přítomni:

Josef Kozel, Otakar Volejník, Jan Bareš, Mgr Eva Bočková, Pavel Čejka, Ing. Zbyněk Čermák, Mgr.
Vratislav Dočkal, Ivan Dramlitsch, M.A., Ing. Aleš Jiroutek, Petr Kotora, MBA, Mgr. Petr Kuneš, Tereza
Machová, PharmDr, Mgr. Stanislav Mráz, Jiří Pošík, Michal Pošík, Jan Řehák, Ing. Zdenka Sedláčková, Ing.
Jaroslav Ulrich, Mgr. Marek Výborný

Omluveni:

František Dvořák, MBA

Ověřovatelé:

Petr Kotora, MBA, , Mgr. Petr Kuneš,

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemník

Přizváni:

Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč, Roman Charvát, velitel Městské policie
HM

Text zahájení:
Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, p. Dvořák MBA se omluvil s
tím, že z pracovních důvodů přijde později, p. Mgr. Stránská se omluvila z pracovních důvodů.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu

2.

Kontrola usnesení

3.

Zpráva o činnosti Rady města

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

8.

Zpráva o činnosti Městské policie

9.

Obecně závazná vyhláška č.5/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10.

Obecně závazná vyhláška č.6/2017 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

11.

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

12.

Obecně závazná vyhláška č.8/2017 - o zrušení obecně závazné vyhlášky 6/2007

13.

Obecně závazná vyhláška č.9/2017 - o zrušení obecně závazných vyhlášek 2/2008, 2/2011 a 1/2013

14.

Odprodej pozemku p.č. 551/3

14.1

Odprodej pozemku p.č. 114/10, 114/14, 115/3 a 2069/4
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Bod

Věc

14.2

Odprodej pozemku p.č. 582/15 a st. 2362

14.3

Odprodej části pozemku par. č. 604/2

14.4

Odprodej části pozemku p.č. 2185/3

14.5

Odprodej pozemků p.č. 856/12 a st. 2374

14.6

Odprodej části pozemků p.č. 1179/3 a 1173/126

14.7

Odprodej části pozemku p.č. 144/1

15.

Odkup nemovité věci

15.1

Odkup části pozemku p.č. 1045/88 a pozemku p.č. 1045/89

15.2

Odkup pozemků - ul. Travní

16.

Směna a odprodej části pozemku p.č. 562/7

16.1

Směna pozemků s Českým kynologickým svazem - ZKO Heřmanův Městec.

17.

Smlouvy o spolupráci - školství

18.

Finance - odměny zastupitelstva

19.

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. ZM/2017/04

20.

Rozpočet 2018

21.

Diskuze

22.

Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Zápis z předcházejícího jednání zastupitelstva, které se konalo dne 19. září 2017 byl odsouhlasen ověřovateli p.
Dramlitschem M.A. a Ing. Jiroutkem a zveřejněn dne 26.září 2017 na úřední desce a webu města.
Podklady na dnešní jednání byly k dispozici ode 8.prosince 2017 na portálu www/e-podklady.cz, o čemž byli
zastupitelé informováni emailem. Rovněž byly zveřejněny na webu města a to v podobě odpovídající zákonu o
ochraně osobních údajů. Pozvánka byla zveřejněna na úředních deskách, webu města, výlepových plochách a
vyhlášena rozhlasem. Návrh rozpočtu pak byl zveřejněn od 1. prosince 2017 na úředních deskách a webu města.
Pan starosta určil za zapisovatele Ing. Ivanu Jankovskou, tajemnici úřadu a navrhl za ověřovatele zápisu p.Petra
Kotoru MBA a p. Mgr. Petra Kuneše. Zastupitelé návrh jednomyslně schválili.
Pan starosta přednesl návrh programu jednání, a protože nikdo neměl návrh na doplnění, zahájil hlasování.
Usnesení č. Z/2017/053
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

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

II.

schvaluje
ověřovatele zápisu Petra Kotoru, MBA a Mgr. Petra Kuneše

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Strana 2/18

2.

Kontrola usnesení
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Pan starosta konstatoval, že byla přijata dvě usnesení s termínem splnění v období od posledního jednání
zastupitelstva do dnešního dne, obě byla splněna. Přesné znění usnesení a způsob splnění jen k dispozici
zastupitelům v podkladech pro jednání.
Usnesení č. Z/2017/054
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění od 19.9.2017 do 18.12.2017

3.

Zpráva o činnosti Rady města
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil zprávu o činnosti rady města za období od 30.8.2017 do 5.12.2017, kdy byly zpracovány
podklady pro dnešní jednání. Členové rady se sešli 8 krát a 2 krát jednali elektronicky. Postupně se jednání zúčastnili
ředitelé všech příspěvkových organizací města. Původní harmonogram jednání byl na základě dohody členů rady
upraven tak, že jednání probíhají v úterý od 13.00 hod. Zastupitelstvo města bylo jednou svoláno na pracovní poradu
za účelem projednání rozpočtu města na rok 2018. Jeho schválení je na programu dnešního jednání a jeho návrh je
zveřejněn na webu města, úředních deskách a ve zpravodaji Leknín.
Pan Mgr. Výborný vznesl dotaz na navýšení ceny projektu terminálu a proč navýšení ceny bylo projednáno se
společností DPU- Revit s.r.o. a nikoliv se zastupiteli města. Pan místostarosta odpověděl, že DPU- Revit s.r.o. je
administrátorem akce a případně, bude-li zájem, může zaslat přesný rozpis navyšované částky.
Usnesení č. Z/2017/055
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období 30.8.2017 - 5.12.2017.

4.

Zpráva o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec
Předkladatel: Petr Kotora, MBA
Předseda finančního výboru pan Petr Kotora, MBA předložil Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva
města Heřmanův Městec za období od 6.9.2017 do 30.11.2017. Konstatoval, že proběhla 2 zasedání - zápisy jsou
umístěny na na webu města, dále proběhly 2 kontroly, které byly zakončeny projednanými zprávami a to jedna na
téma smluvní vztahy a druhá u příspěvkové organizace SPOKUL HM p.o.. Ostatní kontroly dle schváleného plánu na
rok 2017 jsou hotovy, ale nejsou dokončeny a projednány zprávy. Na rok 2018 je předložen plán činnosti výboru a
požádal o jeho schválení.
Usnesení č. Z/2017/056
Předloženo bylo následující usnesení
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Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva města za období od 6.9.2017 do 30.11.2017

II.

schvaluje
plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva města na období 1.1.2018 až 31.12.2018

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec
Předkladatel: Ing. Zdenka Sedláčková
Paní předsedkyně Kontrolního výboru předložila zprávu o činnosti výboru za období září až listopad 2017. Výbor
svolal 2 jednání, proběhly 4 kontroly - plnění usnesení, dodržování pravidel pro přidělování bytů, dodržování
náležitostí při prodeji a likvidaci nemovitého majetku a prodeji movitého majetku a společní kontrola s finančním
výborem příspěvkové organizace SPOKUL HM, p.o. Tato kontrola byla zakončena zprávou a několika doporučeními
nápravy nejasností, termín nápravy je do konce roku 2017. Paní předsedkyně přímo na jednání předložila plán
činnosti na rok 2018 a požádala o jeho schválení a doplnění usnesení.
Usnesení č. Z/2017/057
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec za období září až listopad 2017

II.

schvaluje
plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města na období roku 2018

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
Předkladatel: Mgr. Alena Novotná, předsedkyně osadního výboru pro Konopáč
Paní předsedkyně Osadního výboru pro Konopáč předložila zprávu o činnosti výboru za období od 18.9.2017 do
4.12.2017. Výbor svolal jednu veřejnou schůzi za účasti architekta, který ukázal proběhlé rekonstrukce
prvorepublikových plováren jako inspiraci případné rekonstrukce Konopáče. Vlastník ATC na opakované nabídky
města rekonstruovat areál koupaliště nereaguje. Výbor provedl revizi požadavků výboru vůči vedení města, všechny
byly splněny až na likvidaci bioodpadu, přestup bez poplatku u autobusů směr Konopáč. Konstatovala, že přidělený
rozpočet byl vyčerpán.
Usnesení č. Z/2017/058
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Osadního výboru pro Konopáč za období od 18.9.2017 do 4.12.2017

7.

Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
Předkladatel: Lucie Aišmanová, předsedkyně osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
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Pan starosta konstatoval, že z pracovních důvodů je omluvena paní předsedkyně Lucie Aišmanová, poté ocitoval z
připravené zprávy o činnosti základní informace o činnosti výboru. Proběhla dvě zasedání, výbor se mimo jiné podílel
na přípravě volební místnosti, kácení lip a vyjadřoval se k prodej pozemku v Radlíně. Byla oznámena
rezignace členky výboru p. Ing. Ivany Pejchové a navržen staronový člen p. Vladislav Tomiška.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p. František Dvořák, MBA.
Usnesení č. Z/2017/059
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

Zprávu o činnosti osadního výboru za období září až listopad 2017.

2.

odstoupení p. Ing. Ivany Pejchové z Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín

jmenuje
členem Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín p. Vladislava Tomišku

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

8.

Zpráva o činnosti Městské policie
Předkladatel: Roman Charvát, velitel Městské policie HM
Velitel Městské policie Heřmanův Městec přednesl zprávu o činnosti policie za období od 1.9. do 30.11.2017. Činnost
policie se zaměřila na kontrolu rychlosti na území města, na kontrolu řízení pod vlivem alkoholu, kontrolu hřbitova v
době svátku zesnulých, v době voleb strážníci navštívili volební místnosti, spolupodíleli se na pořádání
Heřmanoměsteckých slavností. Konkrétně proběhly v 10 dnech kontroly dodržování rychlosti, zjištěno bylo 74
přestupků, za které bylo vybráno 61.500, Kč a zahájeno 6 správních řízení. Strážníci 5 krát asistovali záchranné
službě, 2 krát hasičům a 3 krát státní policii. Ke konci roku 2017 končí pracovní poměr jednoho strážníka a již je
vypsáno výběrové řízení. V plánu na další období je opět měření rychlosti, kontrola řízení pod vlivem alkoholu,
prevence v základních školách.
Mgr. Výborný vyslovil poděkování za činnost městské policie a navrhl po 2 letech existence policie provést analýzu
její dosavadní činnosti.
Ing. Jiroutek vznesl připomínku k časovému harmonogramu pochůzek strážníků a dotázal se, proč jsou lístečky
upozorňující na špatné parkování umisťovány na vozidla jen v některých ulicích města. Velitel odpověděl, že byly
umisťovány tam, kde jezdí linkové autobusy a toto probíhá po konzultaci se starostou.
Na dotaz Ing. Jiroutka, kdo tento postup schválil, odpověděl pan starosta, že samozřejmě on, po konzultaci s
velitelem městské policie.
Usnesení č. Z/2017/060
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
zprávu o činnosti Městské policie za období 1.9.2017 až 30.11.2017

9.

Obecně závazná vyhláška č.5/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta informoval o postupné revizi obecně závazných vyhlášek na základě spolupráce s oddělením dozoru
Ministerstva vnitra ČR. Konkrétně u Obecně závazné vyhlášky č.5/2017 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se úpravy projevily v čl. 1,
kde slova obecní úřad nahradila slova Městský úřad Heřmanův Městec. Nově je návrh na osvobození pro členy
Jednotek SDH Heřmanův Městec, SDH Chotěnice a SDH Konopáč.
Skutečné náklady na komunální odpady činí 636,- Kč na osobu a rok, počítáno podle skutečnosti za rok 2016.
Stávající sazba je 550,- Kč na osobu a rok a pan starosta navrhuje ji ponechat.
Pan Mgr. Kuneš se dotázal proč se navrhuje osvobození pro členy jednotky, pan starosta odpověděl, že tak bylo
učiněno na základě jednání s velitelem jednotky neboť jednotka stárne, je třeba ji omladit a toto je jedna z motivací.
Počet členů jednotky je cca 40, což nejsou všichni členové spolku SDH, ale pouze ti, kteří na základě písemné dohody
mohou vyjet k zásahu a jsou řízeni městem prostřednictvím velitele, který je jmenován starostou města.
Pan Mgr. Kuneš konstatoval, že je možná i jiná forma podpory SDH pro práci s mládeží.
Při hlasování byly všichni přítomní pro úpravu vyhlášky, pouze pan Mgr. Petr Kuneš se zdržel hlasování.
Usnesení č. Z/2017/061
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

10. Obecně závazná vyhláška č.6/2017 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na aktualizaci Vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu
změny sazby za umístění cirkusů, která bývala 10,-Kč/m2/den, bylo navrhnuto tuto sazbu snížit na sazbu 5,Kč/m2/den (za stan) a 3,-Kč/m2/den (za doprovodná a přípojná vozidla). Další změna je u reklamních zařízení a to v
doplnění v čl. 6 odst. 2 slov "umístěné před vlastní provozovnou". Dále v čl. 8 odst. 2 písm b) se slova vlastník
veřejného prostranství nahrazují slovy "užívání na základě soukromoprávní smlouvy".
Usnesení č. Z/2017/062
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

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

11. 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
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
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Pan starosta předložil k projednání návrh nového znění vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Heřmanův Městec včetně systému
nakládání se stavebním odpadem. Nahrazuje se tak obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, která je již letitá a
neodpovídá současné legislativě i nově přijatému plánu odpadového hospodářství. Nová vyhláška značně
zjednodušuje veškerou textaci.
Usnesení č. Z/2017/063
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku 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.

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

12. Obecně závazná vyhláška č.8/2017 - o zrušení obecně závazné vyhlášky 6/2007
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh nového znění vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství, která by nahradila obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007, která je přežitá a neodpovídá současné
legislativě. Nově vyhláška značně zjednodušuje veškerou textaci a obrací vyhlášku ve prospěch jasného vymezení,
kde je možno bez vodítka venčit psy. Postup byl konzultován s oddělením dozoru MV.
Mgr. Výborný podotkl, že by bylo jednodušší vyhlášku úplně zrušit, neboť se mu zdá těžko vymahatelná. Pan starosta
doplnil, že znění připomínkovala Komise životního prostředí a oddělení dozoru MV požaduje vymezení konkrétního
prostoru. Pan Bareš se pozastavil nad nedostatečnou velikostí, p. Ing. Jiroutek doplnil, že když všichni majitelé
vyjdou se psi, nevejdou se na uvedený prostor.
Mgr. Výborný podal protinávrh spočívající ve zrušení stávající vyhlášky bez náhrady. Bylo vyvoláno hlasování o
protinávrhu s výsledkem:
PRO: Dramlitsch, MA., Řehák, Bareš, Volejník, Kozel, Ing. Čermák, Mgr. Kuneš, Mgr. Dočkal, Ing. Sedláčková, Mgr.
Výborný, Mgr. Mráz, Ing. Jiroutek, Mgr. Bočková. PROTI: Kotora, MBA. ZDRŽEL: PharmDr. Machová, Čejka, Ing.
Ulrich, Jiří Pošík, Michal Pošík, Dvořák, MBA. Protinávrh byl přijat.
Usnesení č. Z/2017/064
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2017 - o zrušení obecně závazné vyhlášky 6/2007

Přijato, pro: 13, proti: 1, zdržel se: 6, mimo místnost: 0

13. Obecně závazná vyhláška č.9/2017 - o zrušení obecně závazných vyhlášek 2/2008, 2/2011 a 1/2013
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání návrh nové vyhlášky, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 a 1/2013
týkají se zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství a obecně závazná vyhláška č. 2/2011 týkající se stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. Oddělení dozoru MV vydalo doporučení je zrušit,
protože nejsou v souladu s platnou legislativou. Mgr. Výborný konstatoval, že nesouhlasí s rušením obecně závazné
vyhlášky č. 2/2011, pan starosta vysvětlil, že existuje nová právní úprava provozu výherních hracích přístrojů, která
razantně omezila možnost jejich umístění a podle stávající právní úpravy lze uvažovat pouze o kasinech, což v našem
městě nepředpokládá a rovněž dodal, že nic nebrání tomu vyhlášku v budoucnu opět vydat, bude-li třeba.
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Usnesení č. Z/2017/065
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2017 o zrušení obecně závazných vyhlášek 2/2008, 2/2011 a 1/2013

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

14. Odprodej pozemku p.č. 551/3
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost manželů Tichých na odkup pozemku parcelní číslo 551/3 o výměře 74 m 2 v k.ú.
Chotěnice. Jedná se o pozemek v Radlíně, který mají žadatelé od města pronajatý jako zahradu. Poplatek za vklad do
katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti uhradí žadatelé. Rada města projednala žádost s kladným
stanoviskem.
Usnesení č. Z/2017/066
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej pozemku parcelní číslo 551/3 o výměře 74 m2 v k.ú. Chotěnice manželům Jindřišce a Jiřímu Tichých za
cenu 140,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy na pozemek parcelní číslo 551/3
Termín: 31.1.2018

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

14.1 Odprodej pozemku p.č. 114/10, 114/14, 115/3 a 2069/4
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost paní Zdeňky Budkové o odkup pozemků parcelní číslo 114/10, 114/14, 115/3 a 2069/4 lokalita Průhon v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek určený k výstavbě rodinných domů. Žadatelka nabídla
cenu 700,- Kč/m2 + DPH, která odpovídá vyhlášenému záměru. Jedná se o více malých pozemků, podél silnice k
Načešicím. Rada města Heřmanův Městec doporučila zastupitelům města předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2017/067
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej pozemků parcelní číslo 114/10, 114/14, 115/3 a 2069/4 o celkové výměře 890 m 2 paní Zdeňce
Budkové za cenu 700,- Kč/m2 + 21% DPH

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků s paní Zdeňkou Budkovou
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Termín: 31.1.2018
Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14.2 Odprodej pozemku p.č. 582/15 a st. 2362
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Jaroslava Štefka na odkup pozemků parcelní číslo 582/15 o výměře
340 m2 a st. 2362 o výměře 19 m2 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka. Pan Štefek má tyto pozemky od města
pronajaté. Dle vyjádření architekta města prodeji těchto pozemků v této části Ježkovky nic nebrání, jelikož kolem
město již žádné pozemky nevlastní. Pan Štefek uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitých věcí a část za vyhotovení geometrického plánu. Pan Štefek požádal o uhrazení kupní ceny ve splátkách a
to následujícím způsobem: do 31.1.2018 uhradí částku 80.000,- Kč a poté 2 x 8.746,- Kč a 1x 8.744,- Kč.
Záměr byl zveřejněn a Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke
schválení. Na dotaz proč není přiloženo vyjádření Komise koncepce a rozvoje města pan starosta sdělil, že komise
nespolupracovala a stanovisko zaslala až souhrnně za delší období k více odprodejům, toto stanovisko je také
součástí zaslaných pokladů zastupitelům. Mgr. Výborný doplnil, že by stanoviska komise bylo vhodné zpracovat
zvlášť ke každému odprodeji.
Následovalo hlasování: ZDRŽEL Ing. Jiroutek
Usnesení č. Z/2017/068
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odprodej pozemků parcelní číslo 582/15 o výměře 340 m 2 a st. 2362 o výměře 19 m2 v k.ú. Heřmanův Městec
panu Jaroslavu Štefkovi za cenu 301,- Kč/m2 a úhradu části geometrického plánu ve výši 3,40 Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s panem Jaroslavem Štefkem
Termín: 31.1.2018

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

14.3 Odprodej části pozemku par. č. 604/2
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost manželů Šárky a Marka Stybalových na odkup části parcelní číslo 604/2 v k.ú.
Heřmanův Městec. Jedná se o část pozemku mezi stodolou manželů Stybalových a domkem využívaným mateřskou
školou. Vstup do domku by se stal po odprodeji nepřístupným. Rada města Heřmanův Městec nedoporučuje
zastupitelům předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2017/069
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat části pozemku parcelní číslo 604/2 o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec manželům Šárce a
Markovi Stybalovým

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
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1.1.

zajistit informování manželů Stybalových
Termín: 12.1.2018

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

14.4 Odprodej části pozemku p.č. 2185/3
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil opakovanou žádost pana Ing. Stanislava Jeřábka o odkup části pozemku parcelní číslo 2185/3 o
výměře 53 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna městská studna. Odprodejem
části tohoto pozemku by byl ztížen přístup k této studni. Rada města Heřmanův Městec nedoporučuje zastupitelům
města předložený materiál ke schválení. Mgr. Výborný konstatoval, že mu není jasné vyjádření vedoucího odboru
správy majetku p. Jožáka a podal protinávrh pozemek odprodat. Pan Jožák se odvolal na stanovisko odborníka p.
Jiřího Skokana, na dotaz pana Minaříka ohledně kapacity studny sdělil, že je dostatečná pro zalévání veřejné zeleně
a údržbu hřiště a další činnosti, které provádí technická skupina.
Hlasováno o protinávrhu tj. odprodat dle cenové mapy: PRO: Ing. Jiroutek, Mgr. Mráz, Mgr. Výborný, Ing.
Sedláčková, Mgr. Dočkal, Mgr. Kuneš, Ing. Čermák, p. Bareš. PROTI: Bareš, Kozel, Volejník, Kotora MBA, Dvořák MBA,
Pošík Jiří, Pošík Michal, Ing. Ulrich, Čejka, Řehák, PharmDr. Machová. ZDRŽEL: Dramlitsch MA, Mgr. Bočková.
Protinávrh nebyl neschválen.
Hlasováno o původním usnesení
PRO: p. Kozel, Volejník, Kotora MBA, Dvořák MBA, Pošík Jiří, Pošík Michal, Ing. Ulrich, Čejka, Řehák, PharmDr.
Machová. PROTI: Ing. Jiroutek, Mgr. Mráz, Mgr. Výborný, Ing. Sedláčková, Mgr. Dočkal, Mgr. Kuneš, Ing. Čermák, p.
Bareš. ZDRŽEL: Dramlitsch MA, Mgr. Bočková. Navržené usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. Z/2017/070
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 2185/3 o výměře 53 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec panu Ing. Stanislavu
Jeřábkovi

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit informování pana Jeřábka o výsledku zastupitelstva
Termín: 31.1.2018

Nepřijato, pro: 10, proti: 8, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

14.5 Odprodej pozemků p.č. 856/12 a st. 2374
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost paní Ivety Grofové o odkup pozemků parcelní číslo 856/12 a st. 2374 v k.ú. Heřmanův
Městec v lokalitě Ježkovka. Pozemky se nacházejí v části Ježkovky, kde má město Heřmanův Městec ve vlastnictví
většinu okolních pozemků, a proto i na doporučení architekta města Správa majetku nedoporučuje odprodat tyto
pozemky. Rada města nedoporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení. Pan Mgr. Výborný vznesl
dotaz na městského architekta Ing. Teplého proč nedoporučuje. Ten odpověděl, že zmiňovaný pozemek je v části,
kde nejsou pozemky v soukromých rukách, a doporučuje počkat na změnu územního plánu a pak řešit odprodeje. za
této situace je ohrožena prostupnost území.
Usnesení č. Z/2017/071
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Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat pozemky parcelní číslo 856/12 a st. 2374 paní Ivetě Grofové

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit informování paní Ivety Grofové o výsledku zastupitelstva
Termín: 12.1.2018

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

14.6 Odprodej části pozemků p.č. 1179/3 a 1173/126
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost manželů Peškových na odkoupení části pozemků 1179/9 a 1173/126 v k.ú. Heřmanův
Městec. Jedná se o proluku mezi řadovými domy v ulici Pod Nádražím. Tato proluka slouží jako jediná přístupová
cesta na městský pozemek p.č. 1173/126. Rada města Heřmanův Městec nedoporučuje zastupitelům předložený
materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2017/072
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku parcelní číslo 1179/9 a část pozemku parcelní číslo 1173/126 manželům Pavlíně a
Jiřímu Peškovým

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit informování manželů Peškových
Termín: 12.1.2018

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

14.7 Odprodej části pozemku p.č. 144/1
Předkladatel: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil žádost pana Kubelky o odkup části pozemku parcelní číslo 144/1 v k.ú. Heřmanův
Městec. Na zbývající části pozemku má být vybudováno parkoviště u autobusového terminálu. V současné době,
vzhledem k tomu, že parkoviště není vybudováno, lze výměru požadované části pozemku vyměřit pouze z projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení. Na zasedání Rady města Heřmanův Městec nevzniklo usnesení k
předkládanému materiálu. Pan místostarosta připomněl, že žádost je motivována budováním parkoviště a
vytvořením clony od autobusového terminálu. Předloženy jsou 2 varianty usnesení (odprodat nebo neodprodat). Pan
Mgr. Výborný upozornil, že se jedná o precedenc, když souhlas s budováním terminálu je podmíněn odprodejem,
pan místostarosta sdělil, že to podmínkou nebylo, pouze bylo přislíbeno projednání žádosti. Nesouhlas vyjádřila i p.
Ing. Sedláčková, která upozornila na stanovisko odboru Správy majetku. Pan Celunda konstatoval, že je odprodej v
pořádku, neboť se zachová zeleň ve městě. Městský architekt Ing. Teplý připomněl, že nesouhlasí a doporučuje
počkat až po vybudování terminálu a popř. parkoviště. Rovněž Mgr. Kuneš doporučil rozhodovat až po vybudování
terminálu.
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Hlasováno o variantě odprodat: PRO: p. Volejník, ZDRŽEL: Mgr. Mráz, Jiří Pošík, PROTI: Bareš, Kozel, Kotora MBA,
Dvořák MBA, Pošík Michal, Ing. Ulrich, Čejka, Řehák, PharmDr. Machová, Mgr. Bočková, Ing. Jiroutek, Mgr. Výborný,
Ing. Sedláčková, Mgr. Dočkal, Mgr. Kuneš, Ing. Čermák, Dramlitsch MA.

Hlasováno o variantě neodprodat: PROTI: p. Volejník, ZDRŽEL: Mgr. Mráz, Jiří Pošík, PRO: Bareš, Kozel, Kotora MBA,
Dvořák MBA, Pošík Michal, Ing. Ulrich, Čejka, Řehák, PharmDr. Machová, Mgr. Bočková, Ing. Jiroutek, Mgr. Výborný,
Ing. Sedláčková, Mgr. Dočkal, Mgr. Kuneš, Ing. Čermák, Dramlitsch MA.
Usnesení č. Z/2017/073
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
neodprodat část pozemku 144/1 v k.ú. Heřmanův Městec panu Leošovi Kubelkovi za cenu 262,- Kč/m2

pro:17 proti:1 zdržel:2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit informování žadatele p. Kubelky
Termín: 28.2.2018

Přijato, pro: 17, proti: 1, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

15. Odkup nemovité věci
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil žádost o odkoupení domku stojícího na pozemku města parcelní číslo st. 828 v k.ú. Heřmanův
Městec, nacházející se v bezprostřední blízkosti městského psího útulku a pozemků města. Domek by bylo možno
využit pro vybudování zázemí pro městský útulek. Znaleckým posudkem č. 5/17, vypracovaný panem Ing.
Stanislavem Jeřábkem byla stanovena cena 307.010,- Kč. S uvedenou cenou všichni dědicové souhlasí, rada města
odkup doporučila. Na dotaz Mgr. Výborného k městskému architektovi na jeho názor odpověděl, že není seznámen s
touto lokalitou. Při hlasování se ZDRŽEL Mgr. Mráz a Mgr. Výborný.
Usnesení č. Z/2017/074
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup nemovité věci č.p. 618 stojící na městském pozemku parcelní číslo st. 828 v k.ú. Heřmanův Městec od
pana Bohuslava Kubišty pana Františka Kubišty, pana Jaroslava Kubišty, pana Karla Kubišty, pana Stanislava
Kubišty za cenu dle znaleckého posudku 307.010,- Kč včetně DPH

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy na nemovitou věc na pozemku st. 828
Termín: 31.1.2018

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

15.1 Odkup části pozemku p.č. 1045/88 a pozemku p.č. 1045/89
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
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Pan starosta předložil návrh na odkup pozemku parcelní číslo 1045/89 o výměře 14 m 2 a části pozemku parcelní číslo
1045/88 cca 10 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem). Jedná se o pozemky v ulici U Hřiště, na
kterých byl vybudován chodník. Pozemky jsou v majetku manželů Ireny a Vladimíra Polákových a ti s odprodejem a
navrhovanou částkou 50,- Kč/m2 souhlasí. Rada města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města
předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2017/075
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup pozemku parcelní číslo 1045/89 o výměře 14 m2 a část pozemku parcelní číslo 1045/88 cca 10 m2 v k.ú.
Heřmanův Městec od manželů Ireny a Vladimíra Polákových za částku 50,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání kupní smlouvy s manžely Polákovými
Termín: 31.1.2018

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

15.2 Odkup pozemků - ul. Travní
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na odkup pozemků parcelní číslo1710/55, 1710/57 a 1710/59 o celkové výměře 3985
m2 v k.ú. Heřmanův Městec od společnosti OJGAR s.r.o.. Jedná se o pozemky v lokalitě Travní. Město Heřmanův
Městec má pro tuto lokalitu zpracovanou studii na výstavbu rodinných domů. V této oblasti má město již ve
vlastnictví pozemky pro vybudování obslužné komunikace. Firma OJGAR s.r.o. stanovila cenu pozemků ve výši
797.000,- Kč (tj. 200,- Kč/m2). Pan starosta uvedl, že cena je kompromisní, v místě a čase obvyklá vzhledem k
budoucímu zhodnocení pozemků, znalecký posudek hovoří o ceně 107,- Kč/m2, cenová mapa o 262,- Kč/m2. Rada
města Heřmanův Městec doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení, u zbylých pozemků se
jedná, na program jednání zastupitelstva se dostanou v průběhu roku 2018. Při hlasování se ZDRŽEL Mgr. Mráz.
Usnesení č. Z/2017/076
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
odkup pozemků parcelní číslo 1710/55, 1710/54 a 1710/59 o celkové výměře 3985 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec
od společnosti OJGAR s.r.o. za cenu 200,- Kč/m2

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy na odkoupení pozemků od společnosti OJGAR s.r.o.
Termín: 31.1.2018

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

16. Směna a odprodej části pozemku p.č. 562/7
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
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Pan starosta předložil žádost pana Ing. Stanislava Jeřábka o odkup a směnu pozemku z důvodu pozemkového
narovnání. Při kontrole vytýčených hranic pozemku p.č. 551 (za přítomnosti pracovníků Správy majetku) bylo
zjištěno, že část plotu pana Jeřábka je na pozemku města p.č. 562/7. Pan Jeřábek navrhl směnu za část pozemku p.č.
551 o výměře 2,5 m2 (tato část slouží jako jediná přístupová cestka k nemovitosti p. Kopecké, která projevila zájem
posléze tuto část pozemku odkoupit) a doplatek za část pozemku p.č. 562/7 o výměře 6,6 m2 ve výši 262,- Kč/m2 dle
platné Cenové mapy města. Rada města Heřmanův Městec doporučila předložený materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2017/077
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
směnu části pozemku 262/7 za část pozemku 551 o výměře 2,5 m 2 a odprodej části 6,6 m2 za cenu 262,- Kč/m2
z pozemku parcelní číslo 562/7 v k.ú. Heřmanův Městec s panem Ing. Stanislavem Jeřábkem

II.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy s panem Jeřábkem na směnu pozemků
Termín: 12.1.2018

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

16.1 Směna pozemků s Českým kynologickým svazem - ZKO Heřmanův Městec.
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na urovnání majetkových vztahů s Českým kynologickým svazem - ZKO Heřmanův
Městec. V současné době kynologický svaz využívá část pozemku města p.č. 654 o rozloze cca 825 m 2 a naopak
město má na pozemku p.č. 645, který je v majetku kynologického svazu, postaven psí útulek o rozloze cca 200 m2.
Český kynologický svaz navrhuje vypořádání majetkových vztahů provedením směny pozemků, kdy kynologickému
svazu připadne část pozemku p.č. 654 a město získá část pozemku p.č. 645, kde leží psí útulek, a část pozemku p.č.
642 o rozloze cca 170 m2, který zaručí lepší přístup k rybníku Veselka. Český kynologický svaz doplatí zbylých cca 455
m2 částku 262,- Kč/m2 dle platné Cenové mapy města. Rada města Heřmanův Městec doporučila předložený
materiál ke schválení.
Usnesení č. Z/2017/078
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

směnu části pozemku p.č. 654 o rozloze cca 825 m 2 v majetku města Heřmanův Městec za část pozemku
p.č. 645 o rozloze cca 200 m2, část pozemku p.č. 642 o rozloze cca 220 m 2 v majetku Českého
kynologického svazu - ZKO Heřmanův Městec - 76, Za Oborou 830, 53803 Heřmanův Městec.

2.

odprodej části pozemku p.č. 654 o výměře cca 405 m 2 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu dle platné
cenové mapy, tj. 262,- Kč/m2 Českému kynologickému svazu - ZKO Heřmanův Městec - 76, Za Oborou
830, 53803 Heřmanův Městec.

ukládá
1. Miloši Jožákovi, vedoucí Správy majetku
1.1.

zajistit podepsání smlouvy s Českým kynologickým svazem - ZKO Heřmanův Městec
Termín: 28.2.2018

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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17. Smlouvy o spolupráci - školství
Předkladatel: Otakar Volejník, místostarosta
Pan místostarosta předložil ke schválení Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování
dětí do MŠ a Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem dětí ze spádových obcí.
Jedná se o obce: Hošťalovice, Jezbořice, Klešice, Kostelec u HM, Načešice, Úherčice, Rozhovice, Svinčany, Vápenný
Podol, Vyžice, Stojice. Obec Načešice nežádá o MŠ, neboť je sama zřizovatelem. Rada města Heřmanův Městec
doporučila předložený materiál ke schválení. Při hlasování se ZDRŽEL Mgr. Kuneš.
Usnesení č. Z/2017/079
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

schvaluje
1.

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování dětí do MŠ s obcemi
Hošťalovice, Jezbořice, Klešice, Kostelec u HM, Úherčice, Rozhovice, Svinčany, Vápenný Podol, Vyžice,
Stojice.

2.

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s obcemi Hošťalovice, Jezbořice,
Klešice, Kostelec u HM, Načešice, Úherčice, Rozhovice, Svinčany, Vápenný Podol, Vyžice, Stojice.

ukládá
1. Otakaru Volejníkovi, místostarostovi
1.1.

zajistit uzavření Smluv o spolupráci s obcemi
Termín: 31.12.2017

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

18. Finance - odměny zastupitelstva
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Usnesením Zastupitelstva města č. 13/2014 byly schváleny částky, které náleží jako odměna neuvolněným
zastupitelům, předsedům a členům výborů, komisí a zvláštních orgánů a to dle tehdy platného vládního nařízení
vlády č. 37/2003. Platnost tohoto vládního nařízení končí 31.12.2017 a nahrazuje ho nařízení vlády č. 318/2017,
proto je nutné schválit usnesení, odvolávající se na platnou legislativu. Odměny zůstávají ve stejné výši a nesčítají se,
stejně jako v původním usnesení.
Usnesení č. Z/2017/080
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele, předsedy a členy výborů, komisí a zvláštních orgánů dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ode dne 1.1.2018
takto:
člen rady
člen zastupitelstva

1.200,400,-

předseda výboru, komise 800,člen zvl. orgánu
člen výboru, komise

800,200,-

Odměny se nesčítají.
Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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19. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. ZM/2017/04
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil rozpočtové opatření, důvodem jsou na straně příjmů dividendy VAKu, prodej pozemků, dotace
na pečovatelskou službu a lesy, na straně výdajů nerealizované zakázky přesunuté do roku 2018. Rozpočtové
opatření bylo projednáno finančním výborem.
Usnesení č. Z/2017/081
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 4/2017 dle položkového znění, které je přílohou tohoto usnesení

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

20. Rozpočet 2018
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přiblížil stav hospodaření města k 30.9., příjmy jsou naplněny na 82 %, výdaje na 56 %, bilance + 17,8
mil Kč. Zmínil se o rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko a představil návrh rozpočtu a
střednědobého výhledu na roky 2018-2020. Návrh rozpočtu byl připraven ve spolupráci s řediteli příspěvkových
organizací, odbory úřadu, byl projednán na pracovní poradě zastupitelstva města, pak jej projednala rada města.
Dne 1.12. byl zveřejněn jako ztrátový 15 mil Kč, důvodem je přesun akcí z roku 2017 na rok 2018. Jeho struktura
odpovídá doporučovaným hodnotám, tj. 25% na kapitálové výdaje. Pan Mgr. Výborný konstatoval, že rozpočet je
ambiciozní včetně investic a dotázal se, zda na výkup pozemků v ulici Travní je v rozpočtu pamatováno. Pan starosta
odpověděl, že částečně a bude případně předloženo rozpočtové opatření, pokud dojde k dohodě s vlastníky. Diskuze
proběhla nad otázkou proč klesá příspěvek na výstavy v židovském dvojdomku a Mgr. Výborný navrhl nedělat film o
městě za 100.000 a dát tuto částku na podporu výstavnictví dvojdomku a významných akcí města. Uznal, že na
pracovní poradě zastupitelstva města k návrhu rozpočtu toto nikdo nerozporoval. Pan místostarosta sdělil, že film už
vzniká, byla by škoda práce přerušit. Pan ředitel SPOKUL HM, p.o. podotkl, že rozpočet byl snížen na výstavnictví
včetně pořádání výtvarných dílen a proto se domnívá, že je město nechce dále pořádat. Doplnil nesouhlasné
stanovisko kulturní komise. Mgr. Výborný připomněl, že řediteli SPOKUL HM, p.o nebylo vytýkáno nic ohledně jeho
činnosti. Pan Řehák doplnil, že film není dokončen, přesun do příštího roku znamená jeho likvidaci. Mgr. Výborný
přednesl pozměňující návrh navýšit rozpočet na výstavnictví v dvojdomku o 40.000,- tj. na 80.000,- Kč pro rok 2018.
Při hlasování byl PROTI p. Kotora MBA a p. Volejník, ZDRŽEL SE Ing. Jiroutek a Mgr. Mráz a došlo tak k navýšení
příspěvku pro SPOKUL HM p.o. o částku 40.000,- Kč a tím k navýšení výdajů na částku 103 354 500,- Kč. Pak bylo
hlasováno o původním usnesení, kterým se schvaluje rozpočet města na rok 2018. Hlasování se ZDRŽEL Ing. Jiroutek,
Mgr. Mráz, Mgr. Bočková a Mgr. Kuneš.
Usnesení č. Z/2017/082
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

II.

bere na vědomí
1.

zprávu o hospodaření města včetně vedlejšího hospodářství a stavu bankovních účtů k 30.9.2017

2.

návrh rozpočtu DSO Heřmanoměstecko, jehož je Město Heřmanův Městec členem

schvaluje
1.

střednědobý výhled rozpočtu Města Heřmanův Městec pro roky 2018-2020

2.

rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2018
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- příjmy ve výši

88 492 800,- Kč

- výdaje ve výši

103 354 500,- Kč

a vedlejšího hospodářství města na rok 2018
- výnosy ve výši

4 186 100,- Kč

- náklady ve výši

3 369 300,- Kč,

kdy zisk vedlejšího hospodářství ve výši 816 800,- Kč je součástí příjmové stránky celkového rozpočtu města
3.

závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 uvedené v komentáři rozpočtu města na rok 2018

III. pověřuje
správce rozpočtu jeho rozpisem dle plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
IV. zmocňuje
1.

Radu města k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300.000 Kč s tím, že úprava rozpočtu
jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100.000 Kč

2.

Radu města k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních
prostředků z vyšších územně samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fond§, případně fondů
EU

Přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 4, mimo místnost: 0

21. Diskuze
Předkladatel: Ing. Ivana Jankovská, tajemník
Pan Jiří Pošík se dotázal, zda byla opravdu vyšší úroveň výstav, Mgr. Výborný odpověděl, že určitě - byly netradiční a
někoho možná neoslovily. Kulturní bohatství města je v galerii Cyrany, ne v dvojdomku. Za přínos považuje výtvarné
dílny pro děti. Pan Nevečeřal doplnil, že byla špatná prezentace na jednání rady města (že se jedná o příspěvek na
akce kurátorky) nikoliv jako ve skutečnosti na všechny akce ve dvojdomku. Mgr. Výborný by uvítal, aby rada města
více spolupracovala s kulturní komisí, pan starosta upozornil, že komise je poradní orgán rady města. Pan Josef
Minařík požádal, aby do hodnocení práce městské policie byly zahrnuty i finance. Pan Poskočil se dotázal na možnost
třídit i drobný kovový odpad. Pan starosta sdělil, že bude v roce 2018 vypsáno výběrové řízení na provádění sběru
komunálního odpadu a provoz sběrného dvora, tam lze o změně uvažovat. Mgr. Výborný se dotázal, zda se chystá
revize územního plánu, a požádal o informování občanů prostřednictvím zpravodaje Leknín. Pan starosta
odpověděl, že asi v březnu příštího roku bude předložena analýza návrhů na změny územního plánu a pak bude dále
postupováno v souladu s platnou legislativou.
Usnesení č.
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

22. Závěr
Předkladatel: tajemník

Usnesení č.
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
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Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v roce 2017, veřejnosti pak za zájem o veřejný život ve městě a
popřál mnoho zdraví do nového roku. Následně pak jednání v 19.30 hod. ukončil.

Josef Kozel

Otakar Volejník

Petr Kotora, MBA

Mgr. Petr Kuneš

Ověřovatelé zápisu:
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