Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 3. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 23.02.2022 v 14:00 hod.
jednací sál, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

Josef Kozel; JUDr. Tomáš Plavec; Jan Bareš; Zdeněk Ryčl; Ing. Lenka Ulrichová; Ondřej Dostál; Ing. Zdenka
Sedláčková

Omluveni:
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. Pronájem části pozemku p.č. 950/17 v k.ú. HM

Zdeněk Ryčl (MST2)

4. Odkoupení pozemků p.č. st. 1440 a části pozemku p.č. 950/18 v k.ú. HM

Zdeněk Ryčl (MST2)

5. Odprodej pozemku p.č. 1045/116 v k.ú. HM

Josef Kozel (ST)

6. Zřízení Věcného břemene - Ježkovka

Josef Kozel (ST)

7. Zřízení věcného břemene - ČEZ ENERGO

Josef Kozel (ST)

8. Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena
Železných hor

Josef Kozel (ST)

9. Nové trasy optického vedení v Heřmanově Městci

Josef Kozel (ST)

10. Útulek pro psy

Zdeněk Ryčl (MST2)

11. DČOV Chotěnice a Radlín

Zdeněk Ryčl (MST2)

12. Přidělení sociálních bytů v domě čp. 244, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

13. Schválení uzavření smlouvy o realizaci projektu IROP - Základní škola Heřmanův
Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

14. Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu – Základní škola
Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

15. SPOKUL HM, p.o. - žádost o financování rekonstrukce průjezdu v Beránku (kino) a
označení kina a kavárny v budově

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Přijetí věcného daru Domovem pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Žádost o partnerství pro Dahlie Rallye Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Odstavná plocha pro jízdní kola na zahradě Multifunkčního centra

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Uspořádání keramických trhů

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Časově omezené pověření k vedení MŠ Jonášova

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. Kupní smlouva č. 5495/22

Ing. Ivana Jankovská (KT)

22. Žádost o sponzorský příspěvek

Ing. Ivana Jankovská (KT)

23. Žádost o finanční příspěvek - Péče o duševní zdraví, z.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

24. Plnění a čerpání rozpočtu VH Města Heřmanův Městec k 31.12.2021

Ing. Ivana Jankovská (KT)

25. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2021 ve struktuře
schválené zastupitelstvem

Josef Kozel (ST)

26. Dotační programy města 2022

Josef Kozel (ST)

27. Rozpočtové opatření ZM/2022/01

Josef Kozel (ST)

28. Žádost občanů Chotěnic o projednání dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích , v
platném znění

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

29. Program jednání zastupitelstva města

Josef Kozel (ST)

30. Memorandum AVE - EOP

Josef Kozel (ST)

31. Zpráva o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 3 ÚP

Josef Kozel (ST)

32. Vlajka pro Tibet

Ing. Zdenka Sedláčková

33. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné, informoval o zápisu z jednání dne 9.2.2022. Omluvil p. Ondřeje Dostála, který se z
pracovních důvodů dostaví až v průběhu jednání. Předložil ke schválení program jednání, který byl včetně
podkladových materiálů zaslán členům rady města dne 18.2.2022. Navrhl doplnit ho o body 30) Memorandum AVE –
EOP, 31) Zpráva o uplatňování Územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP a 32) Vlajka
pro Tibet. Doplněný program byl jednohlasně přítomnými odsouhlasen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu plnění přijatých usnesení s termínem splnění od 9.2.2022 do 23.2.2022. Všechna
usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2022/063
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění přijatých usnesení s termínem splnění od 9.2.2022 do 23.2.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Pronájem části pozemku p.č. 950/17 v k.ú. HM
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil k projednání nájemní smlouvu na část pozemku parcelní číslo 950/17 v k.ú.
Heřmanův Městec, konkrétně v Chotěnicích, který je v majetku pana Vratislava Vávry. Na pozemku má město
postavenou autobusovou zastávku o ploše 6 m2. Pan Vávra souhlasil s cenou pronájmu 5,- Kč/m2/rok a s uzavřením
smlouvy na dobu neurčitou.

Usnesení č.: R/2022/064
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pronájem části pozemku 950/17 o výměře 6 m2 v k.ú. Heřmanův Městec od pana Vratislava Vávry, bytem
************************** za cenu 5,- Kč/m2/rok.
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy s panem Vratislavem Vávrou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 11.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Odkoupení pozemků p.č. st. 1440 a části pozemku p.č. 950/18 v k.ú. HM
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl předložil návrh na odkoupení pozemku parcelní číslo st. 1440 a části pozemku parcelní číslo
950/18 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemky v Chotěnicích, které jsou v majetku pana Vratislava Vávry.
Doplnil, že město má na těchto pozemcích autobusovou čekárnu a část chodníku a mohlo by se tam umístit
kontejnerové stání, navržená cena je dle cenové mapy vyšší než v Chotěnicích a nižší v HM. Na zakoupené části
pozemku parcelní číslo 950/18 v budoucnu vznikne místo pro kontejnery na tříděné složky odpadu, které jsou
momentálně částečně umístěny na soukromém pozemku a (před bývalou prodejnou) a majitel požádal o jejich
odstranění.
Usnesení č.: R/2022/065
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
odkoupení pozemku parcelní číslo st. 1440 a části pozemku parcelní číslo 950/18 od pana Vratislava Vávry, bytem
**************************za cenu 220,-Kč/m2.
II. u k l á d á
zajistit informování pana Vávry o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 04.03.2022
III. u k l á d á
předložit odkup pozemků od pana Vratislava Vávry k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Odprodej pozemku p.č. 1045/116 v k.ú. HM
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Petra Kábeleho o odkoupení pozemku parcelní číslo 1045/116 v k.ú.
Heřmanův Městec, který se nachází v ulici U Hřiště. Městský architekt i odbor Správy majetku nedoporučil odprodej.
Usnesení č.: R/2022/066
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 1045/116 v k.ú. Heřmanův Městec panu Petru Kábelemu, bytem
**************************
II. u k l á d á
zajistit informování pana Petra Kábeleho o výsledku jednání rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 04.03.2022
III. u k l á d á
zajistit předložení žádosti pana Petra Kábeleho k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 14.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Zřízení Věcného břemene - Ježkovka
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2021450/VB/001 mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Distribuce, Teplická
874/8 Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín IČ 24729035. Předmětem smlouvy je uložení kabelového vedení v délce 10
m do pozemků města parcelní číslo 856/64, 598/4 a 856/22 v k.ú. Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2022/067
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021450/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8 Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín IČ 24729035.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021450/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8 Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín IČ 24729035.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 11.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Zřízení věcného břemene - ČEZ ENERGO
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti

inženýrské sítě), která souvisí s výstavbou kogeneračních jednotek pro dvě lokality - kotelny U Bažantnice a kotelny V
Lukách mezi městem Heřmanův Městec a společností ČEZ Energo, s.r.o. Duhová 1531/3, Michle 140 00 Prah 4, IČ
29060109.
Usnesení č.: R/2022/068
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě), která souvisí s
výstavbou kogeneračních jednotek pro dvě lokality - kotelny U Bažantnice a kotelny V Lukách se společností ČEZ
Energo, s.r.o. Duhová1531/3, Michle140 00 Prah 4 IČ 29060109
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě), která souvisí
s výstavbou kogeneračních jednotek pro dvě lokality - kotelny U Bažantnice a kotelny V Lukách se společností ČEZ
Energo, s.r.o. Duhová1531/3, Michle140 00 Prah 4 IČ 29060109
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 11.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
8.

Žádost o povolení konání svodu zvířat - Výcviková soustředění kynologů, Cena Železných hor
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání dvě žádosti Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení konání
svodů zvířat. Upřesnil, že se jedná o výcviková soustředění kynologů, která budou probíhat v termínu od 01.04.2022
do 30.11.2022, a Cena Železných hor, která se uskuteční v sobotu 07.05.2022. Místem konání obou akcí je
Kynologické cvičiště v Heřmanově Městci.
Usnesení č.: R/2022/069
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti Českého kynologického svazu Heřmanův Městec
II. u d ě l u j e
Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s konáním svodu zvířat v rámci konání soutěže "Cena
Železných hor 2022" dne 07.05.2022 v době od 7.00 do 17.00 hod. v areálu kynologického cvičiště
III. u d ě l u j e
Českému kynologickému svazu Heřmanův Městec souhlas s konáním výcvikových soustředění kynologů na
Kynologickém cvičišti v Heřmanově Městci ve dnech 01.04.2022 - 30.11.2022
IV. u k l á d á
informovat zástupce Českého kynologického svazu Heřmanův Městec o povolení svodu zvířat.
Zodpovídá: Pavla Kozlová, vedoucí podatelny
Termín: 25.02.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Nové trasy optického vedení v Heřmanově Městci
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost společnosti InfoTel, spol. s r.o. o vyjádření k návrhu trasy optického vedení ke stavbě
FTTH Heřmanův Městec. Vysvětlil, že napojení plánované trasy je na stávající infrastrukturu v ulici Veselá, kde se bude

větvit do ulice Pokorného a do ulice Barákova (s odbočkou do ul. Jonášova a částečně do ulice Zahradní). Na
křižovatce ulic Barákova a Čáslavská bude jedno vedení přecházet do ulice Sokolská, Heřmanského a Jiráskova, dále
do sídliště V Lukách a U Bažantnice. Od křižovatky ulic Barákova - Čáslavská povede druhá větev na náměstí Míru (zde
se vedení zokruhuje s větví z ul. Barákova) a do ulice Havlíčkova s propojením vedení na sídlišti U Bažantnice dále do
ulice Jarkovského. Primárně je řešeno napojení bytových domů, sekundárně rodinných domů. Trasa pro uložení
vedení je převážně vedena v chodnících a v zeleni, křižování místních komunikací je navrženo protlakem a povrchy,
které budou dotčeny ukládáním vedení do pozemků, žadatel vrátí zpět do původního stavu. Celková délka nové trasy
by měla být cca 7.363 m. Pan místostarosta JUDr. Plavec připomněl, že se jedná o třetí společnost, která bude ve
městě budovat optickou síť. Pan starosta navrhl upravit usnesení v 1. bodě z "doporučuje" na "bere na vědomí".
Hlasováno o upraveném usnesení.
Usnesení č.: R/2022/070
Rada města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
předložený návrh trasy optického vedení se žadatelem InfoTel, spol. s r.o.
II. u k l á d á
svolat ústní jednání spojené ohledáním na místě se žadatelem a se zástupci města z důvodu upřesnění postupů
spojených s realizací stavby (předpokládaný termín zahájení / dokončení, rozdělení realizace stavby na etapy,
způsob provádění, rozsah uvedení do původního stavu dotčených pozemků apod.).
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 31.03.2023
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
10. Útulek pro psy
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že dne 15.12.2021 byla SVS Pardubice provedena Kontrola Útulku pro psy v HM, ze
které byl pořízen protokol. Následně dne 24.1.2022 společně s velitelem MP Bc. Charvátem a vedoucím odboru
Správy majetku p. Jožákem navštívil SVS v Pardubicích, kde projednali zjištěné závady a připomínky z kontroly a
následně doporučil provést požadované opravy stávajícího zařízení Útulku, inovovat Provozní řád Útulku a uzavřít
Smlouvu s Technickými službami HK na adopci psů.
Usnesení č.: R/2022/071
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o provozu útulku pro psy, včetně příloh
II. u k l á d á
zabezpečit požadované opravy
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 20.05.2022
III. u k l á d á
uzavřít Smlouvu o poskytnutí péče o psy s Technickými službami HK
Zodpovídá: Roman Charvát, velitel městské policie
Termín: 31.03.2022
IV. u k l á d á
inovovat Provozní řád útulku na nové podmínky
Zodpovídá: Roman Charvát, velitel městské policie
Termín: 31.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. DČOV Chotěnice a Radlín
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že počátkem letošního roku proběhl průzkum mezi obyvateli Chotěnic a Radlína,
ohledně záměru stavby DČOV s Dotací MŽP v uvedených lokalitách. Konstatoval, že celkově v Chotěnicích a Radlíně k
31.12.2021 trvale žilo 334 lidí. Pro možnost podání žádosti o poskytnutí Dotace z dotačního programu MŽP bylo
podmínkou, že se musí kladně k záměru vyjádřit min. 30 % obyvatel, tj. 120 obyvatel místní částí. V ukončeném
průzkumu se kladně vyjádřilo 38 obyvatel, což neumožňuje městu Heřmanův Městec pokračovat v záměru výstavby
DČOV v uvedených lokalitách.
Usnesení č.: R/2022/072
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
informace z průzkumu, který proběhl v Chotěnicích a Radlíně
II. u k l á d á
informovat dopisem obyvatele, kteří se kladně vyjádřili k možnosti stavby o výsledku průzkumu a z toho vyplývající
nemožnosti dále pokračovat v tomto záměru
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 28.02.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Přidělení sociálních bytů v domě čp. 244, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec sdělil, že Rada města Heřmanův Městec na svém zasedání dne 15.12.2021 schválila
Pravidla pro přidělování bytů v domě čp. 244 a doplňují je podmínky stanovené IROPem při poskytnutí dotace. Na
volné sociální byty byl vyvěšen záměr města, a zájemci o uvedené byty měli do 31.1.2022 podat písemnou žádost na
Městský úřad Heřmanův Městec. Komise vyhodnotila podané žádosti, vyřadila ty, které nesplňovaly podmínky a
navrhla byty pronajmout, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
Usnesení č.: R/2022/073
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení sociálních bytů od 1.3.2022 v domě čp. 244 v Čáslavské ulici, Heřmanův Městec v souladu s Pravidly
pro přidělování sociálních bytů, které byly schváleny Radou města Heřmanův Městec dne 8.4.2019 usnesením
č. R/2019/128 následovně:
• bytové jednotky 1+1 Heleně Kubelkové, bytem ************************** na dobu 2 let
• bytové jednotky 3+kk Vladimíře Vaňové bytem ************************** na dobu 2 let
• bytové jednotky 1+1 Stanislavu Korbelovi, bytem ************************** na dobu 1 roku
• bytové jednotky 2+kk Lucii Jandové bytem ************************** na dobu 2 let
• bytové jednotky 1+1 Denise Faltysové, bytem ************************** na dobu 1 roku
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemních smluv.
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 01.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Schválení uzavření smlouvy o realizaci projektu IROP - Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost p. ředitelky ZŠ Mgr. Jany Šindelářové o schválení uzavření smlouvy o
realizaci služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu IROP na období 2021-2027. Přiblížil, že z projektu je
plánována rekonstrukce počítačových učeben vybudování ostrovní venkovní učebny apod.
Usnesení č.: R/2022/074
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o realizaci služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu IROP (období 2021-2027)
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, náměstí Míru 1 Mgr. Janě Šindelářové, MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 07.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Žádost o schválení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu – Základní škola Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr., Plavec předložil žádost Paní ředitelka Mgr. Jana Šindelářová požádala o schválení čerpání
finančních prostředků do výše 250 000 Kč z rezervního fondu základní školy, které budou použity na překlenutí
období, mezi vyplacením prostředků z programu ERASMUS + do kterého bude škola zapojena. (80 % je vypláceno na
začátku, zbylých 20 % po závěrečné zprávě) s tím, že po obdržení celé částky z projektu ERASMUS+ budou tyto
navráceny zpět do rezervního fondu. Doplnil, že období překlenutí časového nesouladu mezi vyplacením prostředků
z programu ERASMUS+ a následné vložení čerpaných prostředků zpět dle sdělení paní ředitelky Mgr. Jany Šindelářové
bude vyřešeno do 31.12.2022. Stav rezervního fondu k 31.12.2021 činil 342 315,14 Kč.
Usnesení č.: R/2022/075
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
čerpání rezervního fondu do výše 250 000 Kč na překlenutí časového nesouladu v období mezi vyplacením
prostředků z programu ERASMUS+ a následné vložení čerpaných prostředků zpět do 31.12.2022
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, náměstí Míru 1, Mgr. Janě Šindelářové, MBA
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 07.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. SPOKUL HM, p.o. - žádost o financování rekonstrukce průjezdu v Beránku (kino) a označení kina a kavárny v budově
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh pana Dalimila Nevečeřala, ředitele SPOKUL HM, p.o. na rekonstrukci

průjezdu v hotelu Bílý Beránek a označení kina a kavárny na budově. Realizaci návrhu ředitel vyčíslil na 90 000 Kč
včetně DPH. Připomněl jednání, které absolvoval s panem Nevečeřalem a ze kterého vyplynulo, že nápis na budově
Bílého Beránku v hodnotě do 20 000 Kč po schválení rady města bude financovat SPOKUL HM, p.o. ze svých
prostředků. Další rekonstrukce průjezdu a označení kina by mohlo být zařazeno do rozpočtu pro rok 2023, pokud
bude k dispozici dostatek finančních prostředků.
Usnesení č.: R/2022/076
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
zhotovení nápisu kino, kavárna na budově Bílého Beránku, který je v majetku města Heřmanův Městec
II. s c h v a l u j e
financování nápisu kino, kavárna z rozpočtu SPOKULU HM, p.o.,
III. u k l á d á
dát na vědomí panu Dalimilu Nevečeřalovi, řediteli SPOKUL HM, p.o.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 07.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Přijetí věcného daru 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, konkrétně se jedná o PC DELL OptiPlex 5490 AIO v hodnotě 24 200 Kč od Ing. Jiřího Holouska MBA,
jednatele společnosti IRESOFT s.r.o.
Usnesení č.: R/2022/077
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 PC DELL OptiPlex 5490
AIO v hodnotě 24 200 Kč od Ing. Jiřího Holouska MBA, jednatele společnosti IRESOFT s.r.o.
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: 07.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Žádost o partnerství pro Dahlie Rallye Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost Federace Campingu a Caravaningu se sídlem v Heřmanově Městci o
partnerství a spolupráci při srazu karavanistů plánovaném na 25. -28.08.2022. Doporučil žádosti vyhovět a poskytnout
z Rezervy rady města částku 10.000 Kč na podporu akce. S návrhem souhlasí Osadní výbor pro Konopáč.
Usnesení č.: R/2022/078

Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
převzetí záštity starosty a místostarosty města nad konáním akce Dahlie Rallye Heřmanův Městec
II. s c h v a l u j e
poskytnutí částky 10.000 Kč z Rezervy rady města jako příspěvku na zajištění akce Dahlie Rallye Heřmanův Městec
25. -28.08.2022
III. s o u h l a s í
s využitím znaku města na propagačních materiálech této akce a s využitím pozemků kolem campu a
víceúčelového hřiště pro návštěvníky akce
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Odstavná plocha pro jízdní kola na zahradě Multifunkčního centra
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že v loňském roce byla v rozpočtu města ve výdajích zahrnuta částka 160
tisíc Kč na zbudování odstavné plochy pro jízdní kola na zahradě Multifunkčního centra, z této částky bylo 90 tisíc Kč
kryto dotací Pardubického kraje, která již byla městu poskytnuta a 70 tisíc Kč měl být příspěvek města. Doplnil, že v
loňském roce se akci nepodařilo realizovat vzhledem k nárůstu cen, nyní však dle sdělení ředitele SPOKUL HM, p.o. se
nabízí úspornější varianta, podle které by výstavba mohla být realizována, pokud by výstavba realizována nebyla
musela by být dotace vrácena. Pan místostarosta proto navrhl zařadit formou rozpočtového opatření opět do
rozpočtu města, částku 160 tisíc Kč na zbudování odstavné plochy. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p.
Ondřej Dostál.
Usnesení č.: R/2022/079
Rada města Heřmanův Městec
I. s o u h l a s í
se zbudováním odstavné plochy pro jízdní kola v roce 2022 dle předchozího návrhu
II. u k l á d á
zahrnout výdaje ve výši 160 tisíc Kč na zbudování odstavné plochy na zahradě multifunkčního centra do
rozpočtového opatření, které bude navrhováno zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 14.03.2022
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 04.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 1, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
19. Uspořádání keramických trhů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že v rámci partnerství s městem Bechyně bylo město osloveno Spolkem
tradičních keramických řemesel Bechyně s návrhem na uspořádání keramických trhů v Heřmanově Městci. Spolek má
zkušenosti s pořádáním keramických trhů v Bechyni, kde se jedná o velmi úspěšnou akci a chtěl by se pokusit zavést
obdobnou tradici v Heřmanově Městci. Na základě projednání s vedením spolku a s technickou skupinou našeho
města je připraven návrh dohody, podle které by spolku byla poskytnuta severní část náměstí Míru a instalováno
podium, vlastní organizace by pak byla zcela v režii spolku. Konstatoval, že na spolupráci s partnerskými městy je v
rozpočtu města schválena částka 15 tisíc Kč, náklady na keramické trhy (instalace podia) by neměly tuto částku
výrazně převýšit, přesto z opatrnosti navrhl schválení rozpočtového opatření, podle kterého by položka byla navýšena
o 25 tisíc Kč.

Usnesení č.: R/2022/080
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
pořádání Keramických trhů Bechyně v Heřmanově Městci dne 18.06.2022
II. s c h v a l u j e
dohodu o pořádání keramických trhů se Spolkem tradičních keramických řemesel Bechyně
III. u k l á d á
zahrnout do návrhu rozpočtového opatření pro zastupitelstvo města dne 14.03.2022 navýšení částky "spolupráce
s partnerskými městy" o 25 tisíc Kč
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 03.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
20. Časově omezené pověření k vedení MŠ Jonášova
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec připomenul, že stávající ředitelka MŠ ke dni 28.2.2022 rezignovala na funkci ředitelky a
navrhl, aby do doby jmenování nového ředitele/ředitelky MŠ byla vedením školy pověřena dosavadní zástupkyně
ředitelky Ing. Renata Janatková.
Usnesení č.: R/2022/081
Rada města Heřmanův Městec
I. p o v ě ř u j e
vedením MŠ Jonášova, dosavadní zástupkyni ředitelky Ing. Renatu Janatkovou, od 1.3.2022 do jmenování nového
ředitele/ředitelky.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

21. Kupní smlouva č. 5495/22
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložil ke schválení Kupní smlouvu č. 5495/22 zadanou na základě rámcové kupní smlouvy č. 2201/SVOL se společností WOOD PAPER a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854. Předmětem smlouvy je
množství dřeva podle skupin sortimentu dříví dle výše uvedené rámcové smlouvy.
Usnesení č.: R/2022/082
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podpis smlouvy č. 5495/22 s firmou WOOD PAPER, a.s. Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy č. 5495/22 s firmou WOOD PAPER, a.s. Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 28.02.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

22. Žádost o sponzorský příspěvek
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost pana Romana Balouna o finanční příspěvek na účast na rybářských závodech.
Upozornila, že žadatel se odvolává na Místní organizaci Českého rybářského svazu, nicméně žádá jako fyzická osoba
spolu se svými spolusoutěžícími, ale město dosud poskytovalo finanční příspěvek charitativním či v sociální oblasti
působícím organizacím za podmínky, že jejich služeb využívají místní občané. Upozornila, že lze získat finanční
příspěvek lze formou dotace dle platných pravidel, tj. spolkům se sídlem na území města. Vzhledem k tomu, že se tato
žádost vymyká výše uvedenému, navrhla, žádosti nevyhovět a doporučit využít dotační řízení.
Usnesení č.: R/2022/083
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Romana Balouna o finanční příspěvek na účast na rybářských závodech
II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku p. Romanovi Balounovi na účast na rybářských závodech
III. u k l á d á
informovat p. Romana Balouna
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 03.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

23. Žádost o finanční příspěvek - Péče o duševní zdraví, z.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost zástupce spolku Péče o duševní zdraví z.s. o dotaci na svoji činnost. Upozornila, že
dle platných pravidel a zásad pro poskytování dotací nelze žádosti vyhovět, protože spolek nemá sídlo na území
města. Protože činnost spolku využívá i několik občanů našeho města, navrhla z kapitoly Rezerva rady poskytnout
příspěvek 3.000,- Kč. Navrhovaná výše je stejná jako v o obdobných případech a v rozpočtu na rok 2022 je na tuto
kapitolu schváleno 46.000,- Kč, čerpáno již bylo 6.000,- Kč a v rámci tohoto jednání rady města je předložena ještě
jedna žádost, u které bylo navrženo nevyhovět jí.
Usnesení č.: R/2022/084
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
příspěvek na činnost spolku Péče o duševní zdraví z.s., Bělehradská 389, Pardubice, IČO 64242218, ve výši 3.000,Kč
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a úhradu schváleného příspěvku
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

24. Plnění a čerpání rozpočtu VH Města Heřmanův Městec k 31.12.2021
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství města Heřmanův Městec k 31.12.2021.
Konkrétně lesní hospodářství vykázalo zisk ve výši 618.434,00 Kč, s mírným ziskem hospodařil i hřbitov 10.966,00 Kč a
služby 4.315,00 Kč. Ve ztrátě bylo veřejné WC -357.014,00 Kč. Celkový zisk vedlejšího hospodářství za rok 2021 činí
263.717,00 Kč.
Usnesení č.: R/2022/085
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu vedlejšího hospodářství Města Heřmanův Městec k 31.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
25. Plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2021 ve struktuře schválené zastupitelstvem
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2021 ve struktuře schválené
zastupitelstvem. Upřesnil, že příjmy celkem byly plněny na 105,3 %, daňové příjmy na 111,5 % a po započtení
mimořádného příspěvku na 113 %. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 94,9 %, z toho běžné 95,3 % a kapitálové 94,2
%. Konstatoval, že předpoklad, že čerpání investic se v 4.čtvrtletí roku ještě zvýší, byl tedy naplněn, protože byly
dokončeny větší akce - č.p. 244 a č.p. 4 a celková bilance plnění rozpočtu k 31.12.2021 tak činí -27,9 mil Kč. Zdůraznil,
že nižší skutečný schodek byl dosažen úsporami ve výdajích a nečerpáním některých kapitálových výdajů. Bilance
rozpočtu po započtení poskytnutého investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč činila k 31.12.2021 + 22,1 mil. Kč a spolu s
výsledkem hospodaření minulých let činí fin. prostředky celkem 46,8 mil. Kč.

Usnesení č.: R/2022/086
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění a čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
26. Dotační programy města 2022
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil na základě návrhů příslušných komisí rady města a dle Zásad o poskytování dotací schválených
usnesením rady města ze dne 27.01.2020 č. R/2020/024 návrh na rozdělení dotací pro rok 2022. Upozornil, že
Kulturní komisi při rozdělování zbylo nepřidělených 1.000 Kč a tuto částku komise doporučila přesunout do kapitoly
Rezerva rady města nebo do kapitoly Rezerva starosty města, což bude projednáno až po schválení výše dotací na
jednání zastupitelstva města. Členové rady se pozastavili nad tím, že spolek Heřmani dostal dotaci na svoji akci
NEFESTIVAL v rámci významných akcí přímo v rozpočtu města na rok 2022 a zároveň požádal v rámci běžných dotací o
další příspěvek na tuto akci.
Usnesení č.: R/2022/087
Rada města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í
Přehled podaných žádostí - dotace z rozpočtu města na rok 2022
II. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č.01/2022 ze dne 11.02.2022
III. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Kulturní komise č.01/2022 ze dne 07.02.2022
IV. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání Sportovní komise č. 01/2022 ze dne 07.02.2022
V. s c h v a l u j e
Přidělení dotace z Dotačních programů města pro rok 2022 v celkovém úhrnu ve prospěch spolků (dělení dle
programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Spolek Chotěňáček - 4.000 Kč
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu H.M. - 6.000 Kč
- Česká tábornická unie - T.K. Starý pušky H.M. - 14.000 Kč
- Spolek VESELO (pro malé i velké) - 16.000 Kč
- Spolek přátel Heřmanova Městce - 17.000 Kč
- SDH Chotěnice - 17.700 Kč
- T.J. Sokol HM - 20.000 Kč
- Lesák Fight team z.s. - 20.000 Kč
- Farní sbor Československé církve evangelické v H.M. - 22.000 Kč
- Náboženská obec Církve československé husitské v H.M. - 23.000 Kč
- Živé město - 25.000 Kč
- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace H.M. - 28.000 Kč
- Rodičovské centrum RADOVÁNEK - 47.900 Kč
- Smíšený amatérský komorní orchestr H.M. - 49.000 Kč
VI. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města přidělení dotace z dotačních programů města pro rok 2022 v celkovém úhrnu ve prospěch
spolků (dělení dle programů podpory je součástí přílohy usnesení):
- Běžecký klub HM - 55.000 Kč
- Modelářský klub Heřmanův Městec - 63.000 Kč
- Divadelní soubor Heřman - 70.000 Kč
- Junák - český skaut, středisko Leknín H.M. - 75.600 Kč
- Spolek Heřmani HM - 81.000 Kč
- Pěvecký sbor Vlastislav HM - 97.000 Kč
- TJ Jiskra Heřmanův Městec - 220.000 Kč
- FK Jiskra Heřmanův Městec - 265.000 Kč
- SK Ježci Heřmanův Městec - 290.000 Kč
VII. u k l á d á
zajistit uzavření Veřejnoprávních smluv se spolky, které obdržely dotaci dle Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu města Heřmanův Městec
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 01.04.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

27. Rozpočtové opatření ZM/2022/01
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil návrh Rozpočtového opatření, na straně příjmů byl zahrnut příjem z pojistného plnění za
vozidlo Berlingo. Ve výdajové časti bylo největší položkou veřejné osvětlení v ul. Jarkovského, které bylo navrženo z

důvodu součinnosti s ČEZ Distribuce, která zde bude realizovat uložení kabelu do země a spolupráce přinese úsporu
nákladů, dále pak navýšení neinvestičního příspěvku pro SZŠ na plat asistenta pedagoga. Diskuse proběhla na
neinvestičním příspěvkem pro SZŠ, a vzhledem k nejasnosti financování SZŠ z prostředků MŠMT byla navrhovaná
částka 280.000 vypuštěna. S odvoláním na projednání bodu 18) Odstavná plocha pro jízdní kola na zahradě
Multifunkčního centra byla doplněna položka 160.000,- Kč na pořízení tohoto přístřešku.
Usnesení č.: R/2022/088
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.1/2022 dle položkového znění, které je přílohou tohoto
usnesení
II. u k l á d á
předložit rozpočtové opatření č. 1 / 2022 Zastupitelstvu města ke schválení
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 14.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

28. Žádost občanů Chotěnic o projednání dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost občanů Chotěnic o projednání podnětu na zasedání zastupitelstva dle
§ 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Pan Bohumír Dostál zastupující občany Chotěnic požádal
písemně o projednání požadavku občanů:
1) na vybudování kanalizace v místní části Chotěnice a
2) splnění deklarované podmínky o počtu autobusových zastávek po vymístění autobusového nádraží z náměstí Míru.

Pan starosta doplnil usnesení: hlasováno o upraveném usnesení
Usnesení č.: R/2022/089
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou žádost občanů Chotěnic
II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města k bodu 1) žádosti rozhodnout o pořízení koncepční studie odkanalizování města Heřmanův
Městec v lokalitě Průhon, Ježkovka, Nová Doubrava a místních částí Konopáč, Chotěnice a Radlín, která stanoví
pro jednotlivé lokality možná technická řešení, časovou náročnost, finanční náročnost, vhodné dotační tituly,
vhodnost samotné realizace a varianty budoucího provozního řešení
III. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města k bodu 2) žádosti stanovit pro budoucí podobu náměstí Míru nepřekročitelnou podmínku
minimálního počtu autobusových zastávek na náměstí Míru tak, aby byla zajištěna možnost zastavení všech spojů
obsluhujících Heřmanův Městec
IV. u k l á d á
předložit žádost občanů Chotěnic na zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 14.3.2022
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 14.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

29. Program jednání zastupitelstva města
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil dle odsouhlaseného plánu činnosti rady a zastupitelstva města ke schválení program jednání
zastupitelstva města dne 14.03.2022.
Usnesení č.: R/2022/090
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
program jednání zastupitelstva města Heřmanův Města dne 14.3.2022:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč
7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín
8) Zpráva o činnosti Městské policie
9) Pozemky (odkup, odprodej, směna)
10) Cenová mapa - navýšení o inflaci
11) Zpráva o uplatňování územního plánu HM 2022 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP
12) Dotační programy města 2022
13) Sociální fond MěÚ
14) Hospodaření města Heřmanův Městec k 31.12.2021
15) Rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 1/2022
16) Žádost občanů Chotěnic o projednání podnětu dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích , v platném znění
17) Diskuse
18) Závěr
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
30. Memorandum AVE - EOP
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o podání zástupkyně společnosti AVE, které předložila našemu městu ke schválení
memorandum o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství města Heřmanův Městec.
Memorandum má tři smluvní partnery - Město HM, AVE CZ, Elektrárna Opatovice a z oslovených měst z našeho okolí
víme pouze o přistoupení města Skutče k memorandu. Vysvětlil, že samotné memorandum k žádnému zásadnímu
kroku naše město nezavazuje, ale vzhledem k tomu, že v letošním roce naše město čeká přesoutěžení nakládání s
odpady, svoz a provoz sběrného dvora, není vhodné takovéto memorandum spolupodepisovat a v tomto duchu
připravil i návrh usnesení.
Usnesení č.: R/2022/091
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
uzavření memoranda o partnerství a spolupráci s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Elektrárnou Opatovice,
a.s.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

31. Zpráva o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Zprávu o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3
ÚP. Ocitoval některé body z návrhu změna ÚP, mimo jiné se navrhovaná změna ÚP týká protipovodňových opatření u
potoka Podolka, změn v prostoru křižovatky ul. Havlíčkova a Jiráskova, řešení nesouladu ÚP a koridoru veř.
prostranství, výčtu pozemků s předkupním právem města, změn veřejných ploch na jiné funkční plochy ve městě a v
Chotěnicích. Z procesního hlediska je ve věci změny č. 3 ÚP potřebné projednání v zastupitelstvu města a dále je
nezbytné uzavřít smlouvu o dílo s Ing. arch. Dobiášem. Jakmile pan architekt předá dokumentaci o projednání návrhu
změny č. 3 ÚP, změnu začne Ing. Kovandová pořizovat.
Usnesení č.: R/2022/092
Rada města Heřmanův Městec
I. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města projednat v souladu s ustanovení § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební
zákon, na svém zasedání dne 14.3.2022, Zprávu o uplatňování územního plánu Heřmanův Městec 2022 včetně
pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP. Změna č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude pořizována zkráceným
postupem pořizování změny územního plánu v souladu s § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit, že určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude Josef
Kozel, starosta města, pořizovatelem změny č. 3 ÚP Heřmanův Městec bude Městský úřad Chrudim, odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, zpracovatelem změny č. 3 ÚP
Heřmanův Městec bude Ing. arch. Martin Dobiáš.
III. u k l á d á
předložit na jednání ZM dne 14.3.2022 Zprávu o uplatňování územního plánu HM 2022 vč. pokynů pro zpracování
návrhu změny č. 3 ÚP
Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města
Termín: 04.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0
32. Vlajka pro Tibet
Předkládá: Ing. Zdenka Sedláčková
Paní Ing. Sedláčková požádala znova o projednání vyvěšení vlajky pro Tibet, pan starosta požádal o stanovisko všechny
členy rady města. Po diskusi bylo hlasováno a bylo shodnuto pozvat zástupce spolku Lungta a uspořádat přednášku na
toto téma.
Usnesení č.: R/2022/093
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vyvěsit dne 10.3.2022 před městským úřadem tibetskou vlajku a požádat zástupce spolku Lungta o zorganizování
přednášky o situaci v Tibetu
II. u k l á d á
zajistit vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2022
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 10.03.2022
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 3, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 0

33. Závěr
Pan starosta informoval o aktivitě Sdružení místních samospráv o obchodování na komoditní burze jako zástupce
všech svých členů, obce by pak smlouvy uzavíraly samy. Členové rady města se shodli k této aktivitě zatím
nepřistupovat. Poté poděkoval za spolupráci a jednání v 16.25 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

