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Rada města usnesením č.:
RM 018-2022
Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej:
a) pozemkových parcel č. 2072/3 a 2085/1 o celkové výměře 886 m2
za celkovou cenu 1.360.000 Kč,
b) pozemkových parcel č. 2072/4 a 2085/8 o celkové výměře 917 m2
za celkovou cenu 1.460.000 Kč,
c) pozemkových parcel č. 2072/5 a 2085/9 o celkové výměře 722 m2
za celkovou cenu 1.580.000 Kč,
d) pozemkových parcel č. 2072/6 a 2087/4 o celkové výměře 878 m2
za celkovou cenu 1.440.000 Kč,
e) pozemkové parcely č. 2087/6 o výměře 854 m2
cenu 1.520.000 Kč,
f) pozemkové parcely č. 2085/2 o výměře 943 m2
za celkovou cenu 1.550.000 Kč,
g) pozemkové parcely č. 2087/3 o výměře 878 m2
za celkovou cenu 1.560.000 Kč,
h) pozemkové parcely č. 2087/5 o výměře 1.103 m2
cenu 2.470.000 Kč,
vše v k. ú. Hlinsko v Č. (stavební pozemky v lokalitě pod urnovým hájem Hlinsko).
‚

za celkovou

.

za celkovou

RM 019-2022
Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej:
a) pozemkové parcely č. 1746/16 o výměře 857 m2
za celkovou cenu
1.210.000 Kč,
b) pozemkové parcely č. 1746/14 o výměře 722 m2
za celkovou cenu 1.330.000 Kč,
c) pozemkové parcely č. 1746/13 o výměře 722 m2
za celkovou
cenu 1.430.000 Kč,
d) pozemkové parcely č. 1746/15 o výměře 764 m2
za celkovou cenu
1.200.000 Kč,
vše v k. ú. Hlinsko v Č. (stavební pozemky Rataje Hlinsko).
‚

‚

1

RM 020-2022
Rada města Hlinska nedoporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení žádosti žadatelů
uvedených v příloze o prodej stavebních pozemků Rataje, pod urnovým hájem Hlinsko v k. ú. Hlinsko
v Č., dle předloženého návrhu, a to na základě výsledku nabídkových řízení (e-aukcí).

RM 021-2022
Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej bytových jednotek
Č. 1570/1, 1570/2, 1570/3, 1570/4, 1570/5, 1570/6, 1570/7, 1570/8, 1570/9, 1570/10 a 1570/11
včetně spoluvlastnického podílu ke stavební parcele č. 3389, vše v k. ú. Hlinsko v Č., za cenu dle
předloženého návrhu.

RM 022-2022
Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení koupi pozemkové parcely
Č. 2547/1 o výměře 414 m2 v k. ú. Hlinsko v Č. od
za cenu ve výši
100.000 Kč.

RM 023-2022

Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení koupi částí pozemkových
parcel č. 116/1 a 1238 o celkové výměře cca 60 m2 v k. ú. Chlum u Hlinska od
za cenu ve výši 200 Kč za 1 m2.

RM 024-2022

Rada města Hlinska schvaluje prodej mobilního podia
předloženého návrhu.

dle

RM 025-2022

Rada města Hlinska schvaluje uzavření dohody o postoupení práv a povinností z investorství stavby
„Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě Zb3 v Hlinsku“ mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín, iČ 247 29 035, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.

RM 026-2022

Rada města Hlinska schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „Oprava silnice
11/343 Hlinsko, ul. Rváčovská“ mezi organizací Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice,
IČO 000 85 031, společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČ 481 71 590, a městem Hlinskem,
dle předloženého návrhu.

RM 027-2022

Rada města Hlinska schvaluje zřízení služebností na akci „Přeložka plynovodu Hlinsko, Resslova“
k pozemkové parcele č. 2624/2 v k. ú. Hlinsko v Č. mezi společností GasNet, s.r.o, Ústí nad Labem, IČO
002 70 059, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.
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RM 028-2022
Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ustanovením ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci plánu zimní údržby města Hlinska parkoviště u sportovní
haly v ul. Šafaříkova, dle předloženého návrhu.
-

RM 029-2022
Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostoru sloužícího podnikání a ke
smlouvám o nájmu, uzavřených dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., z důvodu zvýšení
nájemného o míru inflace s následujícími nájemníky:
a) Ondřej Semerád, IČ 684 79 867, Hlinsko dodatek č. 2,
b) Martina Culková, lČ 868 84 409, Hlinsko dodatek č. 6,
c) CETIN a.s., IČ 040 84063, Praha 9 dodatek č. 3,
d) Duhová kapička, z.s., lČ 054 88 036, Hlinsko dodatek č. 8,
e) Most pro o.p.s., IČ 674 41 441, Pardubice dodatek č. 14,
f) Josef Kremina, IČ 888 68 532, Kameničky dodatek č. 5,
g) Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, lČ 000 98 604, Rožnov pod Radhoštěm
dodatek č. 3,
h) Nguyen Van Hiep, lČ 274 64 113, Jihlava dodatek č. 9,
i) Potravinová banka Pardubice, z. s., IČ 040 37 839, Chotovice dodatek č. 3,
j) Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, iČ 023 44 581, Hlinsko dodatek č. 7,
k) Roman Smékal, IČ 739 71 928, Hlinsko dodatek č. 3,
I) Zdeněk Šusták, IČ 481 76 303, Hlinsko dodatek č. 15,
m) Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r.o., lČ 648 27 453, Hlinsko dodatek č. 9,
n) Česká republika Úřad práce České republiky, IČ 724 96 991, Praha 7 dodatek č. 4,
o) ENDIPRA s. r. o., iČ 024 43 198, Maleč dodatek č. 2,
p) Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, iČ 691 72 196, Pardubice dodatek č. 7,
q) AMA DZS, s. r. o., lČ 288 08 860, Hlinsko dodatek č. 8,
r) Ambulance chirurgie s. r. o., lČ 031 68 522, Hradec Králové dodatek č. 5,
s) PhDr. Jaroslav Veselý, IČ 474 83 811, Havlíčkův Brod dodatek č. 1,
t) ENDIPRA s. r. o., IČ 024 43 198, Maleč dodatek č. 8,
u) Gastroenterologie CR s. r. o., lČ 055 11 399, Chrudim dodatek č. 3,
v) Lenka Hnízdilová, IČ 760 07 901, Hlinsko dodatek č. 8,
w) Miroslava Vodvárková, DiS., lČ 882 39 471, Nasavrky dodatek č. 1,
x) Pavel Bouška, Hlinsko dodatek č. 1,
y) Nemocnice Pardubického kraje, a. s., lČ 275 20 536, Pardubice dodatek č. 3,
z) Neurologie HLINSKO s. r. o., lČ 046 44 875, Hlinsko dodatek č. 6,
aa) ORTHO POINTs. r. o., IČ 028 39 334, Praha 3 dodatek č. 6,
bb) Ortopedie Vysočina s. r. o., IČ 024 31 131, Havlíčkův Brod dodatek č. 9,
cc) PNEUMED s. r. o., IČ 075 84 652, Střevač dodatek č. 3,
dd) MUDr. Filip Šauer, lČ 042 63 693, Hlinsko dodatek č. 7,
ee) MU Dr. Tomáš Tlustý, iČ 072 85 248, Chrudim dodatek č. 4,
ff) Naděžda Zelenková, IČ 434 99 872, Skuteč dodatek č. 3,
dle předloženého návrhu.
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RM 030-2022
Rada města Hlinska schvaluje navýšení cen pronájmu (inflace) plochy pro reklamu na základě článku
3, bod 4 Pravidel pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech města Hlinska dle
předloženého návrhu.

RM 031-2022
I.

Rada města Hlinska rozhodla v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a dle doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení na zakázku
„Vybudování infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitách Hlinsko Rataje parcelace 1741/1 a Zb3
v Hlinsku“ vyhlášenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem INSTAV Hlinsko
a.s., Hlinsko, lČ 252 84 959.
—

II.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování infrastruktury pro
výstavbu RD v lokalitách Hlinsko Rataje parcelace
1741/1 a Zb3 v Hlinsku“ mezi městem
Hlinskem a účastníkem INSTAV Hlinsko a.s., Hlinsko, IČ 252 84 959, dle předloženého návrhu.
—

RM 032-2022
Rada města Hlinska bere na vědomí přehled plnění rozpočtu města Hlinska k 31. 12. 2021.

RM 033-2022
Rada města Hlinska schvaluje rozpočtová opatření k 7. 2. 2022 dle předloženého návrhu.

RM 034-2022
Rada města Hlinska schvaluje Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Hlinska
k 31. 12. 2021.

RM 035-2022
I.

Rada města Hlinska schvaluje uzavření dodatku k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti
v obalech, uzavřené dne 16. 5. 2019 s Komerční bankou a.s., dle předloženého návrhu.

II.

Rada města Hlinska pověřuje starostu města
dodatku.

Miroslava Krčila, DiS., k podpisu uvedeného

RM 036-2022
I.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o zřízení místa/a zpětného odběru odpadních baterií
a akumulátorů mezi městem Hlinskem a společností ECOBAT s.r.o., IČO 267 25 967, Praha 6, dIe
předloženého návrhu.

II.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o převodu práv a povinností ze dne
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16. 1. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2020 mezi
městem Hlinskem a společností Technické služby Hlinsko, s.r.o., IČO 25951 611, dle předloženého
návrhu.
RM 037-2022
Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů uzavření dodatku č. 1 smlouvy o technické podpoře číslo 26/15 mezi městem
Hlinskem a společností VITA software, s.r.o., Praha 6, IČ 610 60 631, dle předloženého návrhu.
RM 038-2022
Rada města Hlinska bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Hlinsko za rok 2021.
RM 039-2022
I.

Rada města Hlinska bere na vědomí Zápis zjednání dotační komise ze dne 31. 1. 2022.

II.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí dotací v „programu A“, podprogramu A/l dotace na kulturní a
volnočasové akce, pořádané kulturními a zájmovými spolky nebo fyzickými osobami a
podprogramu A/2 na sportovní akce, pořádané sportovními spolky nebo fyzickými osobami v roce
2022, dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty dle předloženého
návrhu.
—

Ill.

Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení v souladu s ust.
~ 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí účelové
dotace ve výši Kč 70.000,- Sdružení přátel dobré hudby, a to v programu A/l na organizační
zajištění akce Hlinecký folkový špekáček a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sdružením dobré
hudby Hlinsko, z. s., Hlinsko, dle předloženého návrhu.

IV.

Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města s Hlinska ke schválení v souladu s ust.
~ 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí účelové
dotace ve výši 65.000 Kč Klubu cyklistiky Hlinsko, a to v programu A/2 na organizační zajištění
Mezinárodního závodu v cyklokrosu a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klubem cyklistiky, z. s.,
Hlinsko, dle předloženého návrhu.

V.

Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s ust. ~ 85 písm. c)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí účelové dotace ve výši
52.500 Kč spolku FC Hlinsko, a to v a to v programu A/2, na fotbalové turnaje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s FC Hlinsko, z. s., Hlinsko, dle předloženého návrhu.

VI.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102, odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí účelových dotací v programu C, na sportovní a tělovýchovnou
činnost dětí a mládeže do 19 let, v celkové výši 200.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv dle
předloženého návrhu.

VII. Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102, odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí účelových dotací v programu D, na dopravu dětí a mládeže do 19
let na sportovní a tělovýchovné akce, v celkové výši 133.820 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv
dle předloženého návrhu.
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VIII. Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení v souladu s ust.
~ 85 písm. c) zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí účelové
dotace ve výši Kč 66.180 Kč spolku HC Hlinsko, a to v programu D na dopravu dětí a mládeže do
19 let na sportovní a tělovýchovné akce a uzavření veřejnoprávní smlouvy s HC Hlinsko, z. s.,
Hlinsko, dle předloženého návrhu.

RM 040-2022

I.

Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s ust. * 85 písm. c)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši
50.000 Kč na výmalbu kostela Narození Panny Marie v Hlinsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Římskokatolickou farností děkanstvím Hlinsko, Hlinsko, dle předloženého návrhu.
—

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. č. 128/20005b., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši 6.000 Kč Mysliveckému spolku Hlinsko,
na zajištění organizace svodu mladých loveckých psů a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Mysliveckým spolkem Hlinsko, dle předloženého návrhu.
Ill.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. Č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši 2.940 Kč SK Hlinsko, z. s., na
dofinancování rozdílu za užívání sportoviště v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK
Hlinsko, dle předloženého návrhu.

IV.

Rada města Hlinska doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s ust. ~ 85 písm. c)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši
84.056 Kč TK Hlinsko, na dofinancování rozdílu za užívání sportoviště v roce 2021 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s TK Hlinsko, dle předloženého návrhu.

V.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. Č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši 40.000 Kč Centru Jana XXIII, Hlinsko,
na provoz centra volného Času a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Centrem Jana XXIII., Hlinsko,
dle předloženého návrhu.

Vl.

Rada města Hlinska schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč na podporu účasti na
Českých a mezinárodních závodech, Filipu Adelovi a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Filipem
Adelem, Hlinsko, dle předloženého návrhu.

RM 041-2022

Rada města Hlinska schvaluje poskytnutí finančních příspěvků a uzavření veřejnoprávních smluv
s uvedenými příjemci dotace:
a) Potravinová banka Pardubice, z. s., Litomyšl, IČ 040 37 839, ve výši 30.000 Kč,
b) Domov seniorů Seč, s. r. o., Seč, IČ 035 71 335, ve výši 8.000 Kč,
c) SeniorCentrum Skuteč, Skuteč, IČ 750 16 541, ve výši 48.000 Kč,
d) Domov na rozcestí Svitavy, Svitavy, IČ 701 57 286, ve výši 10.000 Kč,
e) KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., Ústí nad Orlicí, IČ 612 39 488, ve výši 2.500 Kč,
f) ACET ČR, z. s., Chrudim, IČ 494 39 910, ve výši 30.000 Kč,
dle předloženého návrhu.
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RM 042-2022
Rada města Hlinska pověřuje v souladu s čI. 3.2. Směrnice č. 01/2015/R Zásady řízení příspěvkových
organizací a organizací založených městem, a ust. ~ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Alenu Teplou, Hlinsko, zastupováním vedoucí příspěvkové
organizace Městská knihovna Hlinsko Mgr. Hany Novotné po dobu její nepřítomnosti z důvodu
mateřské a rodičovské dovolené, a to s účinností od 11. února 2022.
-

RM 043-2022
Rada města Hlinska souhlasí s vyřazením poškozených a multiplicitních knihovních dokumentů dle
předloženého návrhu příspěvkové organizace Městská knihovna Hlinsko.

RM 044-2022
Rada města Hlinska bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské knihovny Hlinsko, příspěvkové
organizace, za rok 2021.

RM 045-2022
Rada města Hlinska bere na vědomí výroční zprávu o činnosti:
a) Základní školy Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
b) Základní umělecké školy, Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305, okres Chrudim,
ve školním roce 2020/2021, dle předloženého návrhu.
RM 046-2022
Rada města Hlinska souhlasí v souladu s čI. 7 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008, o městských
symbolech a jejich užívání, v úplném znění, s užitím znaku města Hlinska spolkem Podorlický Veteran
Car Club, z. s., Rychnov nad Kněžnou, IČO 266 33 442, na propagační materiály soutěže „Orientační
závod historických vozidel“, který se uskuteční ve dnech 27.-29. 5. 2022.

RM 047-2022
Rada města Hlinska schvaluje žádost Spolku Lungta, Praha, ze dne 20. 1. 2022 ve věci připojení se
města Hlinska k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března
2022.

Upozornění:
Jedná se pouze o výpis z usnesení. Dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, byly osobní údaje z výpisu usnesení vymazány.

