Předkladatel:
Poznámka:

Josef Kozel - starosta města
Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 23. září 2019 v 17:00

Zpráva o činnosti Rady města
Číslo materiálu: 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Zpráva o činnosti RM
Krátká důvodová zpráva:
Rada města předkládá zprávu o své činnosti za období od 8.6. - 9.9.2019.
Materiál nebyl projednán na zasedání rady města, vychází z jednání v uvedeném období.

Zpracovatel:
Projednáno s:

Josef Kozel - starosta města

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ
ze dne 23.9.2019
Zpráva o činnosti Rady města

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o činnosti rady města za období od 8.6. do 9.9.2019

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

PODKLAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
za období 8. 6. 2019 – 9. 9. 2019
Poslední jednání zastupitelstva města, kde byla předkládána zpráva o činnosti Rady města, se
uskutečnilo v pondělí 17. června 2019. Zde byla předkládána zpráva o činnosti do 7. 6. 2019.
Na internetových stránkách města je dokumentována činnost Rady města včetně dokumentů –
zápisů z jednání a usnesení. Ty jsou zveřejňovány v předepsaných termínech na úřední desce
a trvale v archivu internetových stránek města.
(viz.: http://www.hermanuv-mestec.cz/radnice/samosprava-mesta/rada-mesta/)
Zveřejnění je zajišťováno rovněž prostřednictvím městského zpravodaje Leknín.
Rada města v období 8.6. – 9.9.2019 zasedala 5x a to v těchto termínech: 10.června, 24.června,
22.července, 28.srpna a 9.září 2019.
Účast jednotlivých radních na jednáních byla téměř 100%, 1x byl omluven Mgr. Marek
Výborný (10.6.), 1x Jan Bareš (24.6.), 1x Ondřej Dostál (24.6.) , 1x JUDr. Tomáš Plavec
(22.7.) a 1x Zdeněk Ryčl (9.9.).
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města dne 17.6.2019, poté co z funkce odstoupil Mgr.
Marek Výborný, se role radní ujala Ing. Lenka Ulrichová, která se pravidelně účastní jednání
od 24.6.2019.
Plán jednání Rady města na 2.pololetí roku 2019 byl schválen na jednání Rady města 24. 6.
2019 a to usnesením č. R/2019/242. Harmonogram pro jednání Zastupitelstva města byl
stanoven výše uvedeným usnesením pro termíny – 23.9., 16.12.2019. Na pondělí 25.11.2019
je naplánována pracovní porada zastupitelů na téma rozpočet 2020.
S ohledem na probíhající legislativní kroky nezbytné k přijetí 1.změny územního plánu
města je pravděpodobné, že bude svoláno jednání zastupitelstva cíleně pro projednání
této změny a to poté, jakmile proběhne tzv. veřejné projednání (termín dosud není
Odborem územního plánování MěÚ Chrudim stanoven).
Přijatá usnesení, která podléhají schválení Zastupitelstvu města, jsou předložena na jednání
23. 9. 2019.

Josef Kozel, starosta města
Zpracováno: 11. 9. 2019

