Rada města Heřmanův Městec

Zápis z 10. jednání
Rady města Heřmanův Městec konaného dne 08.06.2021 v 15:00 hod.
kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801

Přítomni:

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

Omluveni:

Jan Bareš

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská – tajemník

Přizváni:

--

Schválený program:
BOD

MATERIÁL

PŘEDKLÁDÁ

1. Zahájení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

2. Kontrola usnesení

Ing. Ivana Jankovská (KT)

3. Přechod nájmu - část p.p.č. 856/63 a 598/13

Josef Kozel (ST)

4. Pronájem pozemku p.č. st. 1458 - Jelínkovi

Josef Kozel (ST)

5. Pronájem nebytových prostor - Radovánek

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

6. Navýšení nájmu - Agro Načešice

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

7. Přidělení bytu č. 1 v DPS Masarykovo náměstí čp. 950

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

8. Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě - ČEZ Energetické služby, s.r.o. a souhlas s TZ a
odpisy ČEZ Energo, s.r.o.

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

9. Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě s firmou BYTEP HM s.r.o. ke smlouvě 2/PK/2016 o
obstarávání správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů

Josef Kozel (ST)

10. Žádost o neuplatnění smluvní pokuty

Josef Kozel (ST)

11. Žádost o prominutí provedení dynamické zatěžovací zkoušky

Josef Kozel (ST)

12. Rekonstrukce domu č. p. 244 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Josef Kozel (ST)

13. Místo pro přecházení přes silnici I/17 - smlouvy o podmínkách provedení stavby
(Ředitelství silnic a dálnic ČR)

Josef Kozel (ST)

14. Souhlas s provedením prací (zateplení domu č.p. 477)

Josef Kozel (ST)

15. Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726 - Příloha č.5. zřizovací listiny,
smlouva o výpůjčce

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

16. Žádost o grant - Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

17. Návrh na jmenování členek školské rady Základní školy Heřmanův Městec, okres
Chrudim

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

18. Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých - Základní škola Heřmanův Městec,
okres Chrudim

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

19. Odsouhlasení postupu likvidační komise - Domov pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec

JUDr. Tomáš Plavec (MST)

20. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 2. kola výběrového řízení v roce 2021

Ing. Ivana Jankovská (KT)

21. Bartolomějská pouť 2021 - rozmístění atrakcí

Josef Kozel (ST)

22. Útulek pro psy - výpověď

Zdeněk Ryčl (MST2)

23. Závěr

Ing. Ivana Jankovská (KT)

K jednotlivým bodům programu:

1.

Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy rady města, omluvil nepřítomného p. Bareše a informoval o zápisu z jednání dne
26.5.2021, který byl zveřejněn na úředních deskách a webu města a nebyly k němu připomínky. Následně byl schválen
předložený program jednání.

2.

Kontrola usnesení
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice předložila kontrolu usnesení rady města s termínem splnění v intervalu od 26.5.2021 do 8.6.2021.
Všechna usnesení byla splněna v termínu.
Usnesení č.: R/2021/179
Rada města Heřmanův Městec
I. b e r e n a v ě d o m í
plnění usnesení rady města s termínem splnění od 26.5.2021 do 8.6.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

3.

Přechod nájmu - část p.p.č. 856/63 a 598/13
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost pana Jaroslava Žampacha o ukončení nájemní smlouvy, z důvodu prodeje chaty, na část
pozemku parcelní číslo 856/63 a část pozemku parcelní číslo 598/13 v k.ú. Heřmanův Městec, v lokalitě Ježkovka.
Zároveň podala žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na tyto části pozemků paní Hana Buriánková, která chatu
odkoupila. Záměr byl zveřejněn od 11.5.2021 do 27.5.2021.
Usnesení č.: R/2021/180
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 856/63 a část pozemku parcelní číslo 598/13 v k.ú.
Heřmanův Městec s panem Jaroslavem Žampachem bytem ******************
II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 856/63 a 598/13 o celkové výměře 336 m2 v k.ú.
Heřmanův Městec s paní Hanou Buriánkovou, bytem ******************************* za cenu 4,- Kč/m2/rok

III. u k l á d á
zajistit podepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy s panem Žampachem a nové nájemní smlouvy s paní
Buriánkovou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
4.

Pronájem pozemku p.č. st. 1458 - Jelínkovi
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil k projednání žádost manželů Jelínkových o pronájem pozemku parcelní číslo st.1458 o výměře
19 m2 v k.ú. Heřmanův Městec, na kterém stojí garáž v jejich majetku. Upozornil, že majiteli jsou od roku 2018, tudíž
doplatí nájemné za dva roky zpětně, tj. za rok 2019, 2020. Doplnil, že původní nájemce tohoto pozemku p. Kubiče
zemřel a Jelínkovi koupili garáž. Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 14.5.2021 do 27.5.2021.
Usnesení č.: R/2021/181
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1458 v k.ú. Heřmanův Městec s paní Janou Jelínkovou a
panem Miroslavem Jelínkem, bytem ****************** za cenu 4,- Kč/m2/rok a doplacení nájemného za dva
roky zpětně, tj. za rok 2019, 2020
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo st. 1458
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

5.

Pronájem nebytových prostor - Radovánek
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání schválení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1.
patře domu č.p. 288 - místnosti č. 211 a 212 Rodičovskému centru Radovánek z.s. pro jeho činnost, k dispozici je i
společná kuchyňka. Záměr na pronájem nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce od 21.4.2021 do 10.5.2021.
Usnesení č.: R/2021/182
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předloženou smlouvu na pronájem nebytových prostor v č.p. 288 (místnosti č. 211 a 212) s Rodičovským centrem
Radovánek z.s. Jonášova 726, 538 03 Heřmanův Městec
II. u k l á d á
zajistit podepsání nájemní smlouvy s Rodičovským centrem Radovánek z.s.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

6.

Navýšení nájmu - Agro Načešice
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil k projednání navýšení nájemného za zemědělské pozemky, jejichž seznam byl
v příloze k dispozici členům rady a má je pronajaté společnost AGRO NAČEŠICE a.s.. Upozornil, že sjednaná výše
nájemného za pozemky již dnes neodpovídá běžné tržní výši nájemného, která se pohybuje od 2.500, - do 4.000,Kč/ha. Navrhl navýšení nájemného na 2.500,- Kč/ha pronajatých pozemků ročně. Se společností AGRO NAČEŠICE a.s.
bylo jednáno a s navýšením nájemného souhlasí.
Usnesení č.: R/2021/183
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložený dodatek č.1 na navýšení ceny nájemného za pozemky uzavřený se společností AGRO NAČEŠICE a.s.
II. u k l á d á
zajistit podepsání dodatku č. 4 se společností Agro Načešice
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

7.

Přidělení bytu č. 1 v DPS Masarykovo náměstí čp. 950
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec informoval, že byt č.1 v Domě s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí čp. 950
je volný k přidělení a o jeho přidělení žádá v současné době aktivně 15 jednotlivců. Předložena byla stanoviska
sociálního odboru, záznam z místního šetření a zdravotnická dokumentace žadatele. Pozastavil se nad žádostí p.
Homolkové a p. Tejneckého.
Usnesení č.: R/2021/184
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
přidělení bytové jednotky 1+kk, I. kategorie, číslo evidenční 1 v DPS, Masarykovo náměstí č.950 v Heřmanově
Městci od 16.6.2021 Evě Homolkové, trvale bytem **********************************
II. u k l á d á
zajistit uzavření nájemní smlouvy s Evou Homolkovou
Zodpovídá: Mgr. Jana Kopecká, vedoucí odboru sociálního
Termín: 16.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 5, Proti: 0, Zdrželi se: 1, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

8.

Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě - ČEZ Energetické služby, s.r.o. a souhlas s TZ a odpisy ČEZ Energo, s.r.o.
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě se společností ČEZ Energetické
služby, s.r.o. a Smlouvu o provedení úprav nemovitostí a výstavbě výroben se souhlasem k odpisování technického
zhodnocení podnájemcem - tj. ČEZ Energo, s.r.o.. Návrh dodatku zaslali z ČEZ Energetické služby s.r.o. po
odsouhlasení jejich právní kanceláří.

Usnesení č.: R/2021/185
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě - ČEZ Energetické služby, s.r.o. a souhlas s TZ a odpisy ČEZ Energo, s.r.o.
II. u k l á d á
uzavřít Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě - ČEZ Energetické služby, s.r.o. a souhlas s TZ a odpisy ČEZ Energo, s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
9.

Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě s firmou BYTEP HM s.r.o. ke smlouvě 2/PK/2016 o obstarávání správy a provozu
plynových kotelen a tepelných zdrojů
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení Dodatek č.2 k mandátní smlouvě č. 2/PK/2016 se společností BYTEP HM s.r.o. o
obstarávání správy a provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů. Důvodem je rekonstrukce budovy č.p.4 a změny
provozovatele kotelen (U Bažantnice 964) a proto jsou v rámci dodatku ze smlouvy tyto kotelny vypuštěny.
Usnesení č.: R/2021/186
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 2/PK/2016 s firmou BYTEP HM s.r.o. o obstarávání správy a provozu plynových
kotelen a tepelných zdrojů
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. 2/PK/2016 s firmou BYTEP HM s.r.o. o obstarávání správy a
provozu plynových kotelen a tepelných zdrojů
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 21.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

10. Žádost o neuplatnění smluvní pokuty
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost právního zástupce manželů Horákových o neuplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000Kč,
která vyvstala z porušení bodů smlouvy o dočasném zvláštním užívání komunikace (č. ZÚK/1/2021-MěÚHM), kterou
bylo povoleno uložení vodovodní a kanalizační přípojky do městského pozemku č. 282/2 (komunikace), k.ú. Heřmanův
Městec, protože nepožádali o povolení překopu a ani nenahlásili zahájení prací 15 dnů před realizací. Podmínky
obsažené v této smlouvě byly schválené radou města usnesením R/2019/328. Právní zástupce v obhajobě uvádí, že
realizace nastala v době nejtvrdších protiepidemických opatření, kdy bylo obtížné sehnat kvalitního řemeslníka, a
proto, když se řemeslník naskytl, byl překop zrealizován a dále že manželé Horákovi postupovali v souladu se zásadou
legitimního očekávání a předvídatelnosti; nepředpokládali, že by mohly nastat jakékoli komplikace. Součástí žádosti je
i konstatování, že před 2 lety zrealizovali překop kanalizační přípojky pro jinou nemovitost, a to bez komplikací a
pokuty. Tato přípojka pro dům čp. 52 byla řádně povolena a skutečně proběhla bez komplikací. Současně s přípojkou
vody Horákovi bez souhlasu a vědomí města provedli vysazení všech betonových obrubníků podél svého pozemku a
následně je uložili "na ležato" pro zřízení sjezdu. Pan místostarosta JUDr. Plavec navrhl pokutu snížit na 5.000,- Kč,
bylo hlasováno o tomto návrhu: PRO: JUDr. Plavec, Ing. Sedláčková. PROTI: p. Kozel, Ing. Ulrichová, p. Ryčl, p. Dostál.
Návrh nebyl schválen, a proto bylo hlasováno o původním návrhu.

Usnesení č.: R/2021/187
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s c h v a l u j e
žádost o neuplatnění smluvní pokuty ve výši 10 000Kč za porušení podmínek smlouvy ev. č. ZÚK/1/2021 - MěÚHM
uzavřenou s Mgr. Silvií Horákovou a Vlastimilem Horákem, bytem ***************************
II. u k l á d á
informovat Mgr. Zuzanu Dvořákovou o povinnosti zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000Kč
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 2, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
11. Žádost o prominutí provedení dynamické zatěžovací zkoušky
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta informoval, že s panem Pavlem Beranem byla uzavřena Smlouva o dočasném zvláštním užívání
komunikace ve věci provedení překopu pro uložení vodovodních přípojek pro dvojdomek na pozemcích 1668/8,9, k.ú.
Heřmanův Městec - Konopáč. V souladu s touto smlouvou město k převzetí komunikace po překopu požaduje
provedení dynamické zatěžovací zkoušky v místě konečné úpravy komunikace. Pan Beran namítl, že komunikaci uvedl
do řádného provozuschopného stavu a vzhledem k dopravnímu vytížení a současnému stavu komunikace je nelogické
a nehospodárné tuto zkoušku provést, proto žádá o její prominutí. Diskuse proběhla nad oprávněností zkoušky a nad
zněním původní smlouvy, ve které byla tato povinnost zakotvena.
Usnesení č.: R/2021/188
Rada města Heřmanův Městec
I. n e s o u h l a s í
s odpuštěním provedení dynamické zatěžovací zkoušky z důvodu zajištění kvality stavebně technického stavu
komunikace, o které požádal pan Pavel Beran, bytem *****************************
II. u k l á d á
informovat pana Pavla Berana o nutnosti provedení dynamické zkoušky
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 18.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
12. Rekonstrukce domu č. p. 244 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil ke schválení návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bytového domu č.p. 244 v
Čáslavské ulici. Předmětem dodatku je změna vnitřních omítek, kde dochází k nahrazení projektovaných sádrových
omítek vápenocementovými a v části sanačními omítkami. Vysvětlil, že důvodem změny je vlhkost zdiva a zjištění
nerovností zdiva po otlučení omítek, rozdíl ve výměrách ploch nových a odečítaných položek je dán změřením dle
skutečnosti na stavbě a provedením omítek na plochách, které nebyly započítané v původním výkazu výměr, protože
se počítalo s odstraněním omítek z částí zdí, a ne z celých zdí. Podrobnosti byly uvedeny ve zdůvodnění technického
dozoru.
Usnesení č.: R/2021/189

Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci zakázky "Rekonstrukce
bytového domu č. p. 244 - II"
II. u k l á d á
zajistit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností SL HOLDING CZ s.r.o. na realizaci zakázky
"Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II"
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
13. Místo pro přecházení přes silnici I/17 - smlouvy o podmínkách provedení stavby (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta v rámci přípravy realizace stavby místa pro přecházení přes silnici I/17 v Čáslavské ulici, na úrovni
čtvrtého domu pod odbočkou na Přelouč, předložil radě města ke schválení návrh smlouvy o podmínkách provedení
stavby na pozemcích parc. č. 2173/1 a 2173/12. Vlastníkem těchto pozemků je Česká republika s příslušností
hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Usnesení č.: R/2021/190
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby místa pro přecházení přes silnici I/17 v Čáslavské ulici s
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
II. u k l á d á
zajistit uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby místa pro přecházení přes silnici I/17 v Čáslavské ulici s
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
14. Souhlas s provedením prací (zateplení domu č.p. 477)
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil žádost vlastníka domu č.p. ***** v Heřmanově Městci Ing. Jaroslavy Chudobové adresovanou
městu Heřmanův Městec, jako vlastníkovi sousedního pozemku č. parc. 2260 (ostatní plocha / ostatní komunikace)
v kat. území Heřmanův Městec, o souhlas s přesahem zateplení obvodového uličního zdiva domu č.p. 477
v Heřmanově Městci, ulice Jiráskova, izolačním materiálem o síle 16 cm v délce 9 m.

Usnesení č.: R/2021/191
Rada města Heřmanův Městec
I. v y d á v á
souhlas
s provedením
prací
na
rodinném
domě
paní
Jaroslavy
Chudobové
bytem
******************************, spočívající v přesahu zateplení obvodového zdiva délce domu 9 m a tl. 160
mm nad pozemní – chodník č. parc. 2260 v kat. Heřmanův Městec.

II. u k l á d á
zajistit podpis Souhlasu s provedením stavby spočívající v zateplení uličního obvodového zdiva rodinného domu
č.p. 477 v Heřmanově Městci***********
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 25.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

15. Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726 - Příloha č.5. zřizovací listiny, smlouva o výpůjčce
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení Dodatek smlouvy o výpůjčce MŠ Jonášova. Důvodem úpravy je
zahrnutí prostor v budově čp. 726, po Radovánku mezi plnohodnotné třídy MŠ, čímž dojde od 1.9.2021 k navýšení
kapacity žáků vzdělávaných předškolní výchovou. Proběhla diskuse a na závěr bylo shodnuto upravené znění dodatku
smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č.: R/2021/192
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
upravené znění Dodatku smlouvy o výpůjčce s Mateřskou školou, Heřmanův Městec, Jonášova 726
II. u k l á d á
zajistit podpis Dodatku ke smlouvě o výpůjčce
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1

16. Žádost o grant - Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil žádost paní ředitelky MŠ Jonášova o schválení podání žádosti o grant z
rozpočtu prostředků MAS Železnohorský region s názvem Regenerace přírody a krajiny. Záměrem je úprava zahrady
mateřské školy včetně výsadby vhodných dřevin. Výše grantu 8 000 Kč.
Usnesení č.: R/2021/193
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
podání žádosti o grant z rozpočtu prostředků MAS Železnohorský region s názvem Regenerace přírody a krajiny
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
17. Návrh na jmenování členů školské rady Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta předložil návrh na jmenování nových členů Školské rady - zástupců zřizovatele při Základní škole v
Heřmanově Městci. Podkladem návrhu je výstup z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání. Navrhovanými členkami

jsou paní Bc. Jana Krejčíková a Mgr. Marta Pleskotová, které se jmenováním souhlasí a místostarosta města JUDr.
Tomáš Plavec.
Usnesení č.: R/2021/194
Rada města Heřmanův Městec
I. j m e n u j e
za zřizovatele paní Bc. Janu Krejčíkovou, Mgr. Martu Pleskotovou a JUDr. Tomáše Plavce za členy Školské rady při
Základní škole, Heřmanův Městec, okres Chrudim
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
18. Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých - Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil návrh smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých do majetku Základní
školy Heřmanův Městec. Město Heřmanův Městec je vlastníkem movitého majetku v hodnotě 1.229.198 Kč, se
kterým dlouhodobě hospodaří Základní škola Heřmanův Městec. Upřesnil, že se jedná se o veškeré vybavení kabinetů,
drobné vybavení kuchyně, pomůcek na tělocvik, a především o učební pomůcky pro žáky školy. Škola veškerý majetek
plně využívá, udržuje a vede jeho evidenci, proto je vhodné, aby jí byl tento majetek bezúplatně převeden. Diskuse
proběhla nad obsahem přílohy č. 5.
Usnesení č.: R/2021/195
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
znění Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých ve prospěch Základní školy Heřmanův Městec, okres
Chrudim
II. u k l á d á
zajistit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých se Základní školou Heřmanův Městec, okres
Chrudim
Zodpovídá: Ing. Miloslav Vítek, vedoucí odboru finančního
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
19. Odsouhlasení postupu likvidační komise - Domov pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
Předkládá: JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města
Pan místostarosta JUDr. Plavec předložil ke schválení zápis Likvidační komise Domova pro seniory, U Bažantnice 63,
Heřmanův Městec ze dne 26.5.2021 s návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Dle sdělení byl nabídnut
příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Heřmanův Městec.
Usnesení č.: R/2021/196
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
zápis Likvidační komise Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec ze dne 26.5.2021
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: 21.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
20. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - vyhlášení 2. kola výběrového řízení v roce 2021
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Paní tajemnice požádala o souhlas s vyhlášením 2. kola výběrového řízení pro II. pololetí roku 2021 na poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení. K 31.5.2021 jsou na účtu FRB k dispozici finanční prostředky ve výši 5.160.668,54 Kč.
Informovala, že nyní jsou poskytnuty 4 půjčky z FRB s celkovým nesplaceným zůstatkem 389.431 Kč.
Usnesení č.: R/2021/197
Rada města Heřmanův Městec
I. v y h l a š u j e
výběrové řízení pro II. pololetí roku 2021 na poskytnutí půjčky 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: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
21. Bartolomějská pouť 2021 - rozmístění atrakcí
Předkládá: Josef Kozel - starosta města
Pan starosta předložil Radě města Heřmanův Městec k projednání návrh rozmístění pouťových atrakcí na
Bartolomějské pouti konané v roce 2021. Potvrdil, že s vybranými provozovateli atrakcí bude následně uzavřena
,,Smlouva k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2021 (provozovatele pouťových atrakcí)" a ,,Nájemní smlouva
(Bartolomějská pouť - provozovatelé atrakcí)", znění smluv bylo schváleno Radou města dne 17.3.2021 usnesením č.
R/2021/084.
Usnesení č.: R/2021/198
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
předložené rozmístění atrakci na Bartolomějskou pouť v roce 2021
II. u k l á d á
Uzavřít s vybranými provozovateli atrakcí ,,Smlouvu k zajištění průběhu Bartolomějské pouti 2021 (provozovatele
pouťových atrakcí)" a ,,Nájemní smlouvu (Bartolomějská pouť - provozovatelé atrakcí)" a zároveň je seznámit s
rozmístěním atrakcí.
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.07.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
22. Útulek pro psy - výpověď
Předkládá: Zdeněk Ryčl - místostarosta města
Pan místostarosta Ryčl informoval, že v současné době je Útulek pro psy provozovaný paní Lucií Kučerovou. Počet

psů, kteří jsou odchyceni v katastrálním území našeho města a kteří jsou umístěni v útulku neustále klesá a v letošním
roce zatím nebyl v útulku umístěn ani jeden. Prostřednictvím paní Kučerové byli v letošním roce po odchycení řešeni a
předáni hned majitelům pouze čtyři psi a dalších pět už řešila přímo městská policie. Konstatoval, že z tohoto výčtu je
patrné, že využití útulku je malé. Měsíčně se město na provozu útulku podílí sumou 22.000 Kč. Vzhledem k využití a
cenové náročnosti navrhl hledat nové formy provozu, které budou pro město levnější, než je současný stav. S
odvoláním na uzavřenou smlouvu upozornil, že výpovědní lhůta je šest měsíců od předání výpovědi.
Usnesení č.: R/2021/199
Rada města Heřmanův Městec
I. s c h v a l u j e
vypovězení smlouvy o provozování útulku pro psy uzavřené s p. Kučerovou
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 11.06.2021
II. u k l á d á
připravit návrh výpovědi k podpisu
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 11.06.2021
III. u k l á d á
zajistit předání výpovědi
Zodpovídá: Miloš Jožák, vedoucí správy majetku
Termín: 30.06.2021
Usnesení bylo přijato. Hlasování - Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 0, Nepřítomni: 1
23. Závěr
Předkládá: Ing. Ivana Jankovská - tajemnice
Pan starosta podal informace ke stavbě autobusového terminálu, termín pro ukončení výběrového řízení 1.8.2021.
Požádal o úpravu harmonogramu jednání rady města místo 23 na 30.6. ve 14.00, místo 28.7. na 4.8. zatím v jednacím
sále úřadu.
Pan místostarosta Ryčl informoval o plánované schůzce se starostkou Rozhovic, navrhl využití sběrného dvora pro
podnikatele a uzavřít s nimi smlouvu včetně finanční úhrady, podle zkušeností města Slatiňan.
Paní Ing. Ulrichová se dotázala na stav prací na kapličce v křižovatce u Domova pro seniory, pan místostarosta Ryčl
vysvětlil, že restaurátoři chemickými přípravky sanují vnitřní nástěnnou malbu a tuto "kotví" do stávající omítky stavby
a musí být dodržena povinná technologická přestávka.
Paní tajemnice upozornila všechny přítomné členy rady města, že jsou povinni s odvoláním na zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, v platném znění, podat oznámení veřejného funkcionáře podle tohoto zákona. Podání je povinnost
učinit nejpozději 30.6.2021.
Pan starosta poděkoval za spolupráci a jednání v 16.30 hod. ukončil.

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

