Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 1. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 20.01.2021 v 14:00 hod.
v jednacím sále Městského úřadu Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Zdeněk Ryčl

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:

Ing. arch. Ondřej Teplý – městský architekt, Ing. Aleš Hlavatý, architekt

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Odprodej pozemku p.č. 582/25

Josef Kozel (ST)

4. Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1765/1

Josef Kozel (ST)

5. Přidělení městského bytu č. 1, Průhon čp. 447

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Nebytové prostory pro DS Heřman

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Zřízení věcného břemene - Na Ježkovce E1753

Josef Kozel (ST)

8. Zřízení věcného břemene - Ježkovka p.p.č. 856/22

Josef Kozel (ST)

9. Lokalita TRAVNÍ - projektová dokumentace DUR/DSP

Josef Kozel (ST)

10. Sbírka POVODNĚ 2020 - ukončení

Josef Kozel (ST)

11. Smlouvy o dílo na práce v lese - těžba

Ing. Ivana Jankovská (KT)

12. Smlouvy o dílo na práce v lese - manipulace

Ing. Ivana Jankovská (KT)

13. Smlouva - městské lesy (prodej dřeva)

Ing. Ivana Jankovská (KT)

14. Smlouva č.21100163 na prodej dřeva se společností WOTAN FOREST a.s.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

15. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 1.kola výběrového řízení v roce 2021

Ing. Ivana Jankovská (KT)

16. Rozšíření strojního pojištění nakladače KRAMER 5065T

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Navýšení platů ředitelů školských zařízení

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Základní škola Heřmanův Městec - oprava části střechy budovy (odčerpání fondu
investic)

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - přijetí věcných darů

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. SPOKUL HM, p.o. - návrh změny odpisového plánu na rok 2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

21. SPOKUL HM, p.o. - ukončení podnájemní smlouvy prostor kina

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

22. Úpravy finančních vztahů - SPOKUL HM, p.o a Domov pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec, Základní škola Heřmanův Městec okres Chrudim

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

23. Finanční vztahy příspěvkových organizací na rok 2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

24. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

25. Jmenování redakce TV Leknín

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

26. Změna sídla městského úřadu

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

27. Smlouva na prodej zbytkového dřeva a odpadu se společností Stora Enso Wood
Products Ždírec s.r.o.

Ing. Ivana Jankovská (KT)

28. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, informoval o zápisu z jednání ze dne 21.12.2020, který byl zveřejněn
na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Navrhl, aby v úvodu jednání vystoupili hosté – Ing.
arch. Ondřej Teplý – městský architekt a Ing. Aleš Hlavatý a vyjádřili se k projektu lokalita Travní. Ing. arch. Teplý
zrekapituloval, co se již odpracovalo na přípravě dokumentace k této lokalitě. Doplnil ho Ing. Hlavatý, který představil
úpravy původního projektu Ing. Michalíka. Podtrhl řešení komunikací a veřejného prostoru, připomněl jednání s
orgány státní správy a dodavateli energií a vody o možnostech řešení v souladu s jejich zájmy, zmínil se i o dotačních
možnostech. Pan starosta připomněl, že v rozpočtu města na rok 2021 je na přípravné práce pamatováno a rovněž
VAK a.s. má vodovodní přeložku v investičním plánu. Hosté zodpověděli všechny podané dotazy.
Pak pan starosta předložil program jednání, paní tajemnice navrhla rozšířit bod jednání č. 14 o druhou smlouvu na
prodej zbytkového dřeva a odpadu a doplnit další bod jednání - Smlouva na prodej dřeva se společností Stora Enso
Wood Products Ždírec s.r.o.. Doplněný program byl schválen.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení s termínem splnění od 21.12.2020 do 20.1.2021. Konstatovala, že
všechna usnesení byla splněna v termínu, přehled termínů a způsobů plnění byl součástí podkladových materiálů.
Usnesení č.: R/2021/001
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolu usnesení s termínem splnění v období od 21.12.2020 do 20.1.2021.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Odprodej pozemku p.č. 582/25
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec k projednání žádost paní Ing. Renaty Kaufmanové na odkoupení

pozemku parcelní číslo 582/25 v k. ú. Heřmanův Městec. Pozemek se nachází v lokalitě Ježkovka, dříve byl nejspíše
součástí obslužné cesty.
Usnesení č.: R/2021/002
Rada města Heřmanův Městec
I. n e d o p o r u č u j e
odprodej pozemku parcelní číslo 582/25 v k.ú. Heřmanův Městec paní Ing. Renatě Kaufmanové,
II. u k l á d á
zajistit informování paní Kaufmanové o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.02.2021
III. u k l á d á
zajistit předložení žádosti paní Kaufmanové k projednání zastupitelstvu města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 08.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

4.

Přechod nájmu - část pozemku p.č. 1765/1
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost pana Milana Levínského o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo 1765/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Jedná se o pozemek za rodinným domem čp. 758 v ulici Rozsypalova a
pan Levinský měl pronajatu část o výměře 55 m2. Zároveň podala žádost o pronájem této části pozemku paní Mgr.
Dominika Tlapáková.
Usnesení č.: R/2021/003
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Levinského o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 1765/1 v k.ú. Heřmanův
Městec o výměře 55 m2
II. d o p o r u č u j e
uzavření nové nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 582/25 o výměře 55 m2 v k.ú. Heřmanův Městec s
paní Mgr. Dominikou Tlapákovou za cenu 4,- Kč/m2/rok
III. u k l á d á
zajistit informování paní Tlapákové a pana Levinského o výsledku rady města
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.02.2021
IV. u k l á d á
zajistit vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 1765/1 v k.ú. Heřmanův Městec
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Přidělení městského bytu č. 1, Průhon čp. 447
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh pronajmout od 1.2.2021 na dobu určitou městský byt č.1 na adrese Průhon čp. 447
v Heřmanově Městci. Dne 3.12.2020 byl zveřejněn záměr města podle platných Pravidel pro přidělování bytů
v majetku Města Heřmanův Městec. Sociální odbor doporučil přidělení výše uvedeného městského bytu panu
Vladimíru Vackovi. Doručeny byly 2 žádosti, vzhledem k velikosti 1+kk byl navržen p. Vladimír Vacek.
Usnesení č.: R/2021/004
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení městského bytu č.1, I. kategorie, o velikosti 1+přísl. na adrese Průhon čp. 447, Heřmanův Městec od
1.2.2021 do 30.9.2021 za cenu 70,- Kč/m2 Vladimíru Vackovi
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Průhon čp. 447, Heřmanův Městec s Vladimírem Vackem
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 01.02.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Nebytové prostory pro DS Heřman
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že v souladu s předchozím ujednáním Divadelní soubor Heřman opouští dosud užívané
prostory v Multifunkčním centru a stěhuje se do nových prostor v Sokolovně. Pan místostarosta navrhl, aby byla
uzavřena nájemní smlouva s příspěvkovou organizací SPOKUL HM p.o. za nájemné ve stejné výši jako dosud, tj. 12 000
Kč ročně + úhrada energie. Zároveň navrhl poskytnout SPOKULu HM, p.o. příspěvek ve výši 80 000 Kč na zařízení
prostor. Jedná se o obdobný příspěvek, jaký dostaly ostatní spolky na zařízení prostor v MFC ve formě vybavení
nábytkem.
Usnesení č.: R/2021/005
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v budově Multifunkčního centra s Divadelním souborem Heřman
z.s., ke dni 31.1.2021
II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v suterénu budovy sokolovny mezi SPOKULem HM p.o. a
Divadelním souborem Heřman z.s. za nájemné 12 000 Kč ročně + úhrada dodávek energií.
III. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtové změny příspěvek 80 000 Kč pro SPOKUL HM p.o. na vybavení
prostor pro Divadelní soubor Heřman z.s.
IV. u k l á d á
informovat SPOKUL HM p.o. a DS Heřman z.s.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 29.01.2021
V. u k l á d á
připravit návrh na rozpočtové opatření zastupitelstvu města
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.03.2021

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

7.

Zřízení věcného břemene - Na Ježkovce E1753
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2021292/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec. Jedná se o uložení
kabelového vedení NN v délce 4 m do městského pozemku parcelní číslo 2140/1 v k.ú. Heřmanův Městec. Poplatek za
zřízení byl stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 2.500, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2021/006
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021292/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
II. u k l á d á
zajistit podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021292/VB/01
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.02.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Zřízení věcného břemene - Ježkovka p.p.č. 856/22
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan místostarosta předložil k projednání návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-2021450/VB1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a městem Heřmanův Městec. Jedná se o
uložení kabelového vedení NN v délce 10 m do městských pozemků parcelní číslo 856/64 a 856/22 v k.ú. Heřmanův
Městec. Poplatek za zřízení byl stanoven dle cenové mapy platné od 21.9.2015 ve výši 2.500, - Kč + DPH.
Usnesení č.: R/2021/007
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122021450/VB1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Heřmanův Městec.
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/VB1
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 05.02.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

9.

Lokalita TRAVNÍ - projektová dokumentace DUR/DSP
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
V návaznosti na vystoupení hostů p. starosta předložil k projednání návrh smlouvy na zpracování projektové
dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Předpokládaná cena je do 1,5 mil Kč. S ohledem na
zcela mimořádnou pozici a složitost území požádal RM o udělení výjimky a přidělení této zakázky přímo, aby bylo na
téměř dvouletou práci navázáno bezchybným dokončením projektu a vydáním stavebního povolení.
Usnesení č.: R/2021/008
Rada města Heřmanův Městec
I. r o z h o d u j e
s odkazem na vnitřní směrnici č.16, článek III. o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování DUR/DSP
lokality Travní přímým oslovením
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Atsushi Hiro s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace stavby lokality "U Travní
cesty", Heřmanův Městec - technická a dopravní infrastruktura.
III. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy s firmou Atsushi Hiro s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace stavby lokality
"U Travní cesty", Heřmanův Městec - technická a dopravní infrastruktura
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 29.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Sbírka POVODNĚ 2020 - ukončení
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval o stavu transparentního bankovního účtu města zřízeného pro účely "Veřejné sbírky na
podporu občanů postižených povodní v Heřmanově Městci", která byla v souladu s vyhlášením ukončena 31.12.2020.
Zůstatek účtu k 1.1.2021 je 7 148,56 Kč, a tak předložil návrh na poměrné rozdělení této částky ve prospěch pěti
nejvíce postižených domácností, které byly podpořeny v 1.vlně na základě rozhodnutí rady města č. R/2020/187 ze
dne 29.6.2020. Pan místostarosta doplnil, že se ozvali další zahrádkáři z lokality u rybníka Táta. Členové rady města se
shodli, že zůstatek na transparentním účtu bude poukázán SDH HM. P. Ondřej Dostál se zdržel hlasování.
Usnesení č.: R/2021/009
Rada města Heřmanův Městec
I. r o z h o d u j e
o závěrečném převedení výtěžku transparentního účtu města "Veřejné sbírky na podporu občanů postižených
povodní v Heřmanově Městci" ve prospěch SDH Heřmanův Městec.
II. s c h v a l u j e
zrušení transparentního účtu sbírky, který byl pro tyto účely zřízen usnesením RM č. R/2020/163 ze dne 17.6.2020
III. u k l á d á
zajistit zrušení transparentního účtu pro účely sbírky u Komerční banky a provést závěrečné vyhodnocení sbírky s
odesláním na příslušné oddělení Krajského úřadu Pardubického kraje
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 28.02.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

11. Smlouvy o dílo na práce v lese - těžba
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh na schválení smluv o dílo na práci v lese s těžaři Jaroslavem Trlou, Mychaylem
Kuzivem, Janem Průšou a Miroslavem Šenkýřem. Podnikatelé dlouhodobě pracují v městských lesích na základě
smluv. Podkladem pro stanovení cen pro rok 2021 byly obecně používané ceny. Konstatovala, že u některých položek
se jednotková cena oproti roku 2020 navyšuje, u některých snižuje a u některých zůstává stejná. Ceníky pro oba roky
byly k dispozici v podkladech k jednání.
Usnesení č.: R/2021/010
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo na práce v lese na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s podnikateli:
Jaroslav Trla, Zaječice 305, 538 35 Zaječice, IČO 61996548
Mychaylo Kuziv, Moravany 38, 538 43 Třemošnice, IČO 68264194
Jan Průša, Jan Průša, Dlouhopolsko 2, 289 03 Městec Králové, IČO 63594595
Miroslav Šenkýř, Bratčice 68, 286 01 Čáslav, IČO 88686531
II. u k l á d á
uzavřít Smlouvy o dílo na práce v lese
Zodpovídá: Ondřej Baumgartner, správce IT
Termín: 29.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

12. Smlouvy o dílo na práce v lese - manipulace
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila návrh na schválení smluv o dílo s podnikateli Janem Vargou, Andreou Vargovou, Janem
Kindlem a Josefem Žákem, kteří těží, sváží a sdružují na skládkách vytěžené dřevo. Všichni podnikatelé již v městských
lesích pracovali a k jejich práci nebyli výhrady. Navrhované sazby jsou téměř stejné jako sazba v roce 2020. Ceníky pro
oba roky byly k dispozici v podkladech k jednání.
Usnesení č.: R/2021/011
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo na práce v lese na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 s podnikateli:
Jan Varga, Kraskov 76, 538 07 Seč, IČ: 87246775
Andrea Vargová, Kraskov 76, 538 07 Seč, IČ: 03722325
Jan Kindl, Slavkovice 72, 538 03 Heřmanův Městec,IČ: 15619541
Josef Žák, Licomělice 2, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 06918794
II. u k l á d á
zajistit podpis Smlouvy o dílo na práce v lese
Zodpovídá: Ondřej Baumgartner, správce IT
Termín: 29.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

13. Smlouva - městské lesy (prodej dřeva)
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kupní smlouvu na prodej dřeva v 1. čtvrtletí 2021 se společností WOOD &PAPER a.s.
Společnost je dlouholetým odběratelem a spolupráce je bez problémů. Dále na jednání předložila na žádost p. Ryčla
ještě návrh smlouvy na odprodej zbytkového dřeva a odpadu se stejnou společností. Informovala, že tato smlouva
byla doručena v den jednání rady města a doplněna na jednání byla po dohodě p. starosty a obou místostarostů.
Usnesení č.: R/2021/012
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Kupní smlouvu č.LW21-444 se společností WOOD&PAPER a.s., IČO: 26229854
II. s c h v a l u j e
Kupní smlouvu č. 5495/21 se společností WOOD&PAPER a.s., IČO: 26229854
III. u k l á d á
zajistit podpis smluv a odeslání druhé smluvní straně
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 28.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

14. Smlouva č.21100163 na prodej dřeva se společností WOTAN FOREST a.s.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kupní smlouvu na prodej dřeva společnosti WOTAN FOREST a.s. IČO: 26060701 v 1. čtvrtletí
2021. Společnost je dlouholetým odběratelem a spolupráce je bez problémů.
Usnesení č.: R/2021/013
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Kupní smlouvu č.21100163 se společností Wotan Forest a.s. IČO: 26060701 na 1/Q 2021
II. u k l á d á
zajistit podpis Kupní smlouvy
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 27.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 1.kola výběrového řízení v roce 2021
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila žádost o souhlas s vyhlášením 1.kola výběrového řízení pro I. pololetí roku 2021 na
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. K 31.12.2020 jsou na účtu FRB k dispozici finanční prostředky ve výši
5.257.461,74 Kč. Nyní jsou poskytnuty 3 půjčky z FRB s celkovým zůstatkem 283.402 Kč.

Usnesení č.: R/2021/014
Rada města Heřmanův Městec
I. v y h l a š u j e
výběrové řízení pro I. pololetí 2021 na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
II. u k l á d á
výběrové řízení zveřejnit na úřední desce
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 22.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Rozšíření strojního pojištění nakladače KRAMER 5065T
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na rozšíření strojního pojištění nakladače KRAMER o nově pořízené zařízení ke stroji
- paletizačních vidlí, multifunkční lopaty, zametacího zařízení a mulčovače od stejné společnosti. Připomněl, že stroj je
v současné době pojištěn bez uvedeného zařízení a dodatečně pořízené zařízení nelze pojistit u jiné pojišťovny nebo u
jiné společnosti.
Usnesení č.: R/2021/015
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
návrh na rozšíření strojního pojištění nakladače KRAMER 5065T o paletizační vidle, multifunkční lopatu, zametací
zařízení a mulčovač dle přiloženého návrhu
II. u k l á d á
uzavřít smlouvu dle přílohy
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

17. Navýšení platů ředitelů škol a školských zařízení
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval o novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1.1.2021 výše uvedené nařízení vlády navýšilo
přílohou č.4 platy pedagogických pracovníků. Ve dvou případech bylo upraveno i osobní ohodnocení.
Usnesení č.: R/2021/016
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
navýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení na základě novely č. 603/2020 Sb., kterou se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od
1.1.2021

II. s c h v a l u j e
nové platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností od 1.1.2021 dle přiloženého přehledu
III. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům škol a školských zařízení předáním nových platových výměrů platných od 1.1.2021
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

18. Základní škola Heřmanův Městec - oprava části střechy budovy (odčerpání fondu investic)
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil žádost paní Mgr. Jany Šindelářové, ředitelky ZŠ o povolení čerpání finančních prostředků
z fondu investic do výše 180 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na další etapu opravy části střechy, do které
na hlavní budově v prostorách nad tělocvičnou a spojovací chodbou při deštích zatéká voda až do vnitřních prostor
školy. Stav fondu investic ZŠ k 31.12.2020 činí 228 566,40 Kč. Připomněl, že budova školy je vlastnictvím města, a
proto navrhuje uhradit opravu střechy z prostředků zřizovatele, aby nedocházelo k použití finančních prostředků školy
na opravy majetku města. Následně bude základní škole nařízen odvod z fondu investic. Tento postup byl s p.
ředitelkou projednán a s tímto postupem souhlasí.
Usnesení č.: R/2021/017
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
provedení opravy střechy, úhradu této opravy z prostředků města a po následné kalkulaci odčerpání příslušné
částky z fondu investic základní školy
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec, paní Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
III. u k l á d á
zařadit do rozpočtového opatření č. 1/2021 na jednání zastupitelstva města dne 8.3.2021
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 08.03.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

19. Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec - přijetí věcných darů
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrhy na přijetí věcných darů domovem pro seniory. Jedná se o televizor LG v hodnotě 2
000 Kč, set-top box Go v hodnotě 500 Kč a čtyřkolové chodítko v hodnotě 300 Kč, dárcem je paní Marie Kolářová.
Čtyřkolové chodítko v hodnotě 3 000 Kč darovala paní Ivana Hartmanová. Televizor zn. Philips a sluchátka Sony v
hodnotě 3 000 Kč daroval pan Ing. Ladislav Beneš.
Usnesení č.: R/2021/018
Rada města Heřmanův Městec

I. s c h v a l u j e
přijetí věcných darů v podobě televizoru LG, set-top boxu Go v hodnotě, čtyřkolového chodítka od paní Kolářové
Marie
II. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru v podobě čtyřkolového chodítka od paní Hartmanové Ivany
III. s c h v a l u j e
přijetí věcného daru v podobě televizoru Philips a sluchátek Sony od pana Ing. Ladislava Beneše
IV. u k l á d á
informovat ředitele Domova pro seniory, U Bažantnice Heřmanův Městec, pana Ing. Petra Mazuru
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

20. SPOKUL HM, p.o. - návrh změny odpisového plánu na rok 2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh pana ředitele Nevečeřala na změnu odpisového plánu pro rok 2021. Odpisový plán
je navýšen o 2.750 Kč z důvodů pořízení infrasauny, jejíž pořízení bylo schváleno 21.12.2020 usnesením č.
R/2020/349. Celková částka odpisů pro rok 2021 činí 36.122 Kč.
Usnesení č.: R/2021/019
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
navrženou úpravu č.1 odpisového plánu pro SPOKUL HM, p.o. na rok 2021
II. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o. panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

21. SPOKUL HM, p.o. - ukončení podnájemní smlouvy prostor kina
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh dohody na ukončení pronájmu kina městem Heřmanův Městec a příspěvkové
organizaci SPOKUL HM, p.o.. Obě smluvní strany se dohodly na ukončení nájemní smlouvy ke dni 31.12.2020 z důvodu
převedení celého objektu Hotelu Bílý Beránek do výpůjčky organizace SPOKUL HM, p.o..
Usnesení č.: R/2021/020
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dohody na ukončení podnájemní smlouvy prostor kina ke dni 31.12.2020 z důvodu převedení celého
objektu Hotelu Bílý Beránek, nám. Míru 177, do výpůjčky SPOKUL HM, p.o..
II. u k l á d á
zajistit uzavření dohody na ukončení podnájemní smlouvy prostor kina ke dni 31.12.2020 z důvodu převedení

celého objektu Hotelu Bílý Beránek, nám. Míru 177, do výpůjčky SPOKUL HM, p.o..
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

22. Úpravy finančních vztahů - SPOKUL HM, p.o a Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, Základní
škola Heřmanův Městec okres Chrudim
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil upravené návrhy finančních vztahů pro SPOKUL HM, p.o., Domov pro seniory, U
Bažantnice 63, Heřmanův Městec k 31.12.2020 a ZŠ Heřmanův Městec na rok 2020. Podotkl, že podrobné zdůvodnění
navrhované úpravy bylo součástí podkladových materiálů.
Usnesení č.: R/2021/021
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
úpravu č.1 finančního vztahu pro SPOKUL HM, p.o.
II. s c h v a l u j e
úpravu č. 2 finančního vztahu Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
III. s c h v a l u j e
úpravu č. 1 finančního vztahu pro Základní školu Heřmanův Městec, okres Chrudim
IV. 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: 31.01.2021
V. u k l á d á
dát na vědomí řediteli SPOKUL HM, p.o., panu Dalimilu Nevečeřalovi
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
VI. u k l á d á
dát na vědomí ředitelce Základní školy Heřmanův Městec okres Chrudim, Mgr. Janě Šindelářové
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

23. Finanční vztahy příspěvkových organizací na rok 2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh finančních vztahů příspěvkových organizací zřízených městem pro rok 2021. Jde o
uspořádání finančních prostředků, které souvisejí s finanční činností příspěvkové organizace (tedy s tvorbou,
rozdělováním a použitím finančních prostředků). Finanční vztahy byly navrženy po dohodě s řediteli a po propočtu
ekonomů jednotlivých organizací. Paní Ing. Sedláčková navrhla provést u příspěvkových organizací mzdovou
inventuru.
Usnesení č.: R/2021/022

Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
finanční vztahy příspěvkových organizací zřízených městem Heřmanův Městec dle přílohy
II. u k l á d á
dát na vědomí ředitelům příspěvkových organizací
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

24. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2021. V plánu kontrol jsou uvedeny čtyři
příspěvkové organizace a dva příjemci veřejné finanční podpory. Výběr kontrolovaných subjektů pro veřejnosprávní
kontrolu na rok 2021 proběhl namátkově. Doplnil, že v loňském roce byly dle schváleného plánu veřejnosprávních
kontrol uskutečněny kontroly u dvou příspěvkových organizací a dvou spolků - příjemců dotací. Z důvodů
koronavirové pandemie nebyly provedeny dvě plánované kontroly a jsou přesunuty do roku 2021.
Usnesení č.: R/2021/023
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021
II. b e r e n a v ě d o m í
neuskutečnění veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole Heřmanův Městec, Jonášova 726, Heřmanův Městec a
Speciální základní škole Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 46 v roce 2020.
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

25. Jmenování redakce TV Leknín
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta informoval, že dosavadní členové redakce TV Leknín Jitka Řeháková, Jonáš Abrahám, Pavel Cibulka
a Jan Holub rezignovali s účinností od 1.1.2021 na členství v redakci TV Leknín. Navrhl, aby TV Leknín fungovala v
pozměněné formě, s dvojicí Dušan Malinský a Miroslava Stará a na YOUTUBE se zveřejňovaly zprávy jedenkrát
měsíčně. Věc byla projednána v redakční radě Leknínu, s tím, že se jedná v současné době o jediné řešení.
Usnesení č.: R/2021/024
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Jitky Řehákové, Jonáše Abraháma, Pavla Cibulky a Jana Holuba na členství v redakci TV Leknín
II. j m e n u j e
od 1.1.2021 redakci TV Leknín ve složení Dušan Malinský, šéfredaktor, odměna 12 925 Kč a Miroslava Stará,
odměna 2 700 Kč měsíčně.
III. u k l á d á

vyrozumět jmenované členy redakce
Zodpovídá: JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta města
Termín: 31.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

26. Změna sídla městského úřadu
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta připomněl, že městský úřad již 5 let fakticky sídlí na adrese Havlíčkova ulice 801, Heřmanův Městec
a dosavadní sídlo č.p. 4 se stane po přestavbě součástí školní budovy. Navrhl, aby došlo ke změně sídla městského
úřadu na adresu Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec. U ministerstva vnitra osobně prověřil, že by to nemělo
přinést žádné větší administrativní problémy.
Usnesení č.: R/2021/025
Rada města Heřmanův Městec
I. s t a n o v u j e
od 1.7.2021 nové sídlo Městského úřadu Heřmanův Městec na Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec
II. u k l á d á
nahlásit změnu sídla příslušným úřadům a vhodným způsobem zveřejnit
Zodpovídá: Ing. Ivana Jankovská, tajemnice
Termín: 31.05.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

27. Smlouva na prodej dřeva se společností Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila na žádost p. místostarosty Ryčla bod jednání, který nebyl v původním programu a to
smlouvu na prodej dřeva č. CZ/10/07/2021/1/9531/FIS/S/3/LK/REZNIIV/0016 se společností Stora Enso Wood
Products Ždírec s.r.o..
Usnesení č.: R/2021/026
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Kupní smlouvu č. CZ/10/07/2021/1/9531/FIS/S/3/LK/REZNIIV/0016 se společností Stora Enso Wood Products
Ždírec s.r.o., IČO 25264605
II. u k l á d á
zajistit podpis smlouvy a odeslání druhé straně
Zodpovídá: Zdeněk Ryčl, místostarosta města
Termín: 28.01.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

28. Závěr

Pan starosta informoval o zahájení činnosti p. Ryčla v pozici místostarosty. Informoval o rekonstrukci ulice Jiráskova,
stavba byla dne 7.1. 2021 zastavena z důvodu špatných klimatických podmínek a po opětovném zahájení prací bude
termín 9 dní na její ukončení.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

