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 2. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 22. června 2020 v 17:00

Zpráva o činnosti Rady města
Číslo materiálu: 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Zpráva o činnosti RM
2020-05-28 - odpověď Mgr_Kostelecké
2020-06-02 - reakce Mgr_Kostelecké
Krátká důvodová zpráva:
Rada města předkládá zprávu o své činnosti za období od 9.4.2020 - 10.6.2020.
Materiál nebyl projednán na zasedání rady města, vychází z jednání v uvedeném období.
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USNESENÍ
ze dne 22.6.2020
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 9.4.2020 do 10.6.2020

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta

PODKLAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
za období 9. 4. 2020 – 10. 6. 2020
Poslední jednání Zastupitelstva města, kde byla předkládána zpráva o činnosti Rady města, se
uskutečnilo ve středu 15. dubna 2020. Zde byla předkládána zpráva o činnosti do 8. 4. 2020.
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 9.4.2020 – 10.6.2020 zasedala 3x a to v těchto termínech: 20.dubna 2020,
11.května 2020 a 1.června 2020.
Účast jednotlivých radních na jednáních byla vždy 100% a i přes omezení daná nařízeními
Vlády ČR probíhala za osobní účasti radních, nikoliv vzdálenou formou.
Nad rámec běžné agendy se RM zabývala dopisem Mgr. Zdeňky Kostelecké, který byl
prezentován na jednání zastupitelstva města dne 15.4.2020 Mgr. Alenou Stránskou
(Patrioti HM) a obsahoval „Požadavky občanů Heřmanova Městce trvale žijících v lokalitě
Na Ježkovce“. Rada města po projednání v příslušných odborech MěÚ na svém jednání
11.5.2020 přijala usnesení R/2020/121, na základě kterého starosta města adresoval
Mgr. Kostelecké dne 28.5.2020 písemnou odpověď. Ta je přílohou této zprávy o činnosti
rady města a přiložen je i dopis Mgr. Kostelecké, kterým opětovně reagovala dne
2.6.2020. Oba dokumenty byly elektronicky poskytnuty členům zastupitelstva na jejich
e-mailové adresy 3.6.2020 starostou města, ve dnech předcházejících pak přímo
Mgr. Kosteleckou.
Rada města se zabývala průběžně finančními dopady koronavirové krize na rozpočet města.
Dosavadní průběh městských příjmů sdílených daní je ponížen oproti plánu o cca 8%.
Do červnového rozpočtového opatření není záměrně navrhován, neboť panuje stále mnoho
nejasností s postupem Vlády ČR směrem k rozpočtům obcí. Pro jednání zastupitelstva v září
však již předpokládáme, že bude navrhována úprava rozpočtu s ohledem na vývoj sdílených
daní v příjmech našeho města. Pozitivní průběh soutěží velkých investičních zakázek nám
však umožňuje tento klidný postup směrem k městskému hospodaření, protože není nijak
ohroženo jejich financování.
Plán jednání Rady města na 2.pololetí roku 2020 bude schvalován na jednání Rady města
29. 6. 2020 a to včetně termínů zasedání zastupitelstva města. Předpokládá se opět standardní
režim pro 2.polovinu roku, tj. září zasedání ZM, listopad porada zastupitelů při přípravě
rozpočtu, prosinec zasedání ZM.
Přijatá usnesení, která podléhají schválení Zastupitelstva města, jsou předložena na jednání
22. 6. 2020.
==

Josef Kozel, starosta města
Zpracováno: 10. 6. 2020
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Mgr. Zdeňka Kostelecká
Na Ježkovce 2087
Heřmanův Městec
538 03

Heřmanův Městec 28. 5. 2020

Vážená paní Kostelecká,
dne 15.4.2020 jste prostřednictvím zastupitelky města Mgr. Aleny Stránské (Patrioti HM)
předložila na jednání zastupitelstva dokument s názvem „Požadavky občanů Heřmanova
Městce trvale žijících v lokalitě Na Ježkovce“.
Tento dokument byl postoupen příslušným odborům MěÚ k vyjádření k jednotlivým bodům,
dle jejich agend a kompetencí. Následně vše projednala Rada města Heřmanův Městec na svém
jednání 11.5.2020 a přijala usnesení č. R/2020/121, kterým mi uložila, abych vás písemně
informoval a seznámil se stanovisky rady města.
Stanoviska rady města k požadavkům v dokumentu:
Ad. 1) Zajistit osvětlení přístupové cesty od Domu dětí k trafostanici
Rozšiřování VO v tomto úseku nepovažuje rada města (dále RM) za ekonomicky správné a hospodárné
(investice + následný provoz). V minulosti odbor Správy majetku města informoval stavebníky
před zahájením staveb, že zde město neplánuje rozšíření VO. Pro Vámi uváděnou lokalitu by tento úsek
neměl žádný zásadní význam a byl by jen předstupněm žádostí o rozšíření VO na zbylé území, které
však není Územním plánem města určeno pro trvalé bydlení, ale coby rekreační klidová oblast. Z těchto
důvodů nebude tuto investici RM navrhovat pro zařazení do rozpočtu města.
Ad. 2) Zajistit svoz odpadu od domů trvale žijících občanů v lokalitě
Svoz odpadů v této lokalitě je zajišťován svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. (dále
jen AVE) ze sběrného místa k tomu určeného, tzn. vhodného pro obraciště techniky a manipulaci
s nádobami. V minulosti odbor Správy majetku města informoval stavebníky před zahájením staveb, že
zde město neplánuje rozšíření svozu odpadů pro rekreační objekty. Individuální svoz multikárou je řešen
pouze pro jediný dům s č.p., který v této lokalitě historicky stál a který je zde jediným domem s č.p.
dodnes. Rozšíření této služby pro rekreační objekty není v této lokalitě pro město hospodárné. RM se
však přiklání k posílení kontejnerových stání včetně možného vzniku dalšího kontejnerového hnízda
v této lokalitě, aby hromadný svoz odpadů byl co nejoptimálnější. Naše město v letošním roce prochází
radikální přeměnou svozu odpadů. Finanční odbor – agenda odpadového hospodářství – má v plánu
v blízké budoucnosti provést analýzy dopadů změny svozů v návaznosti právě na rekreační zóny města.
Jako občanka s trvalým pobytem v Heřmanově Městci můžete už nyní bezplatně využívat služeb
Sběrného dvora, který je pro ukládání odpadů zřízen.
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Ad. 3) Zajistit přiměřenou, zdravotně vyhovující komunikaci k domům a chatám
Účelové komunikace, které se v této lokalitě nachází, město udržuje v rámci běžné údržby po celém
svém území. Udržuje je tedy i v této lokalitě dle možností, které má, tj. běžnou výspravou, dosypem atp.
Pro účelové komunikace (§7 Zákona o pozemních komunikacích 13/1997 Sb.), a to ani pro veřejně
přístupné, nestanovuje zákon jejich vlastníkům ani majitelům přilehlých nemovitostí žádné povinnosti
týkající se prohlídek, údržby, zajištění schůdnosti, sjízdnosti či povinnost označovat úseky, kde
schůdnost či sjízdnost není zajišťována. Stejně jako u předchozích bodů je třeba uvést, že v minulosti
odbor Správy majetku města informoval stavebníky před zahájením staveb, že zde město neplánuje
provádění zimní údržby, ani změnu povrchu účelových komunikací. Z těchto důvodů nebude tuto
investici RM navrhovat pro zařazení do rozpočtu města. Vzhledem k povrchu komunikací v této
rekreační lokalitě nelze zabránit v období sucha prašnosti a je jenom na ohleduplnosti projíždějících
řidičů, aby uzpůsobili rychlost a styl jízdy tak, aby se prach vířil co nejméně.
Ad. 4) Zajistit kontrolu likvidace odpadu a fekálií v chatové kolonii na protějším břehu
Bezejmenného potoka, včetně odčerpávání vody z něj
Ve své žádosti uvádíte, že toto bylo požadováno upozorňováno opakovaně, naposledy 23.6.2019.
Neevidujeme žádný takovýto požadavek, upozornění či stížnost. Pouze Stavební úřad Heřmanův Městec
eviduje anonymní podání ze dne 26.6.2019, kde anonym uvádím že zápach se vyskytuje v období, kdy
lidé na protější straně (zvýrazněn pozemek p.č. 598/13) začnou své chaty obývat. To samé dle anonyma
platí i pro stav vody v potoce, který je prý ovlivněn lidským zásahem. Přestože se jednalo o anonymní
podání, tak s ohledem na nakládání s vodami, Stavební úřad Heřmanův Městec usnesením dne
27.6.2019 věc postoupil na Vodoprávní úřad Chrudim. Dne 3.7.2019 Ing. Rusňáková (VÚ Chrudim) se
zástupkyní Stavebního úřadu Heřmanův Městec provedla místní šetření, ohledání břehu potoka a nebylo
nalezeno nic, coby uvedenému nasvědčovalo. Dne 16.8.2019 bylo zasláno další anonymní podání, které
bylo opět postoupeno VÚ Chrudim.
Ad. 5) Zajistit zákaz spalování odpadu v Prachovicích
Toto není v kompetenci města Heřmanův Městec. A zároveň se musím ohradit, protože není pravdou,
že by naše město bylo oficiálně osloveno k nějakým krokům, ani neevidujeme žádné stížnosti z řad
veřejnosti. Na základě osobních zkušeností a možností seznámit se v detailně s provozem, nepovažuji
provoz v Prachovicích za „spalování odpadu“, ani za ohrožující naše město a jeho obyvatele.
Ad. 6) Zajistit provedení vyčištění rybníka Na Ježkovce tak, jak bylo naplánováno a schváleno
Proces obnovy rybníka Ježkovka je dlouhodobý a my na něm již delší dobu usilovně pracujeme. V roce
2018 byla vypracována projektová dokumentace revitalizace rybníku Ježkovka, která zahrnuje opravu
hráze a výpustného zařízení, bezpečnostní přeliv, úpravy zátopy a břehů včetně odbahnění. V lednu
2019 bylo vydané sdělení k ohlášení udržovacích prací (zátopa a výpustné zařízení), provedli jsme
nezbytné majetkoprávní pozemkové úpravy vztahů, abychom je napravili na skutečný stav, v listopadu
2019 pak nabylo právní moci stavební povolení (hráz, bezpečnostní přeliv, tůně, opatření pro
obojživelníky). Jsme tak připraveni na realizaci, kterou stejně jako u obnov jiných rybníků v majetku
města v letech minulých, chceme zahájit souběžně se ziskem příslušné dotace, o kterou usilujeme.
Ad. 7) Zajistit kontejner na sklo pro sběrné odpadové místo a přísnou kontrolu uživatelů tohoto
místa
Kontejner na sklo byl v lokalitě umístěn v dubnu 2020 v rámci změn svozů tříděného odpadu, které se
promítly do celého území našeho města a jeho místních částí. Kontrola místa probíhá průběžně, jak
pracovníky svozové firmy AVE, tak Technickou skupinou města, tak hlídkou Městské policie. Svoz pak
je zajišťován 1-2x týdně dle potřeb, což je pro rekreační oblasti na území našeho města běžné a
dostačující. Individuální prohřešky jednotlivců nelze nijak eliminovat ani jim předcházet.
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Závěrem bych Vás chtěl upozornit, že na Váš dopis je nahlíženo jako na osobní stanovisko,
nikoliv na kolektivní vyjádření, jak se ve svém dokumentu snažíte požadavky formulovat.
Prostými dotazy na jiné obyvatele Ježkovky jsme zjistili, že o vaší aktivitě nemají povědomí a
v mnohém i s Vašimi požadavky nesouhlasí. Mám za to, že bychom vzájemně měli k sobě
přistupovat férově a nepodsouvat už v úvodu věci zkresleně.
S ohledem na fakt, že byl dokument předložen na jednání zastupitelstva, bude tato odpověď a
stanoviska rady města rovněž předloženy zastupitelům města, a to na jeho nejbližším zasedání.

Josef Kozel
starosta města

Rozdělovník:
• Mgr. Zdeňka Kostelecká, Na Ježkovce 2087, 538 03 Heřmanův Městec
• Ing. Ivana Jankovská, tajemnice MěÚ
• Miloš Jožák, Správa majetku MěÚ
• Zdeňka Chmelíková, Stavební úřad MěÚ
• Ing. Miloslav Vítek, Finanční odbor MěÚ
• členové Zastupitelstva města Heřmanův Městec
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