město Hlinsko

Výpis z Usnesení
z 8. řádné schůze Rady města Hlinska
konané 16. května 2022
Rada města Hlinska usnesením č.:
RM 132-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení nabytí pozemkových parcel č. 598/15, 1011/1,
1011/4, 1165/2, 1400 a 2598/3 v k. ú. Hlinsko v Č. z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Praha 3,
do vlastnictví města Hlinska formou bezúplatného převodu.
RM 133-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 1129/1
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Chlum u Hlinska panu Matěji Havlíčkovi, Havlíčkova Borová, za cenu dle
znaleckého posudku.
RM 134-2022
I.

Ruší usnesení č. RM 001-2022 ze dne 17. 1. 2022 (prodej části stavební parcely č. 780/1
o výměře 5 m2 v k. ú. Hlinsko v Č. paní Heleně Charousové, Praha).

II.

Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej částí stavební parcely č. 780/1
o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Hlinsko v Č. panu Janu Tlustému, Hamry, a paní Tereze
Urbánkové, Jablonec nad Nisou, za cenu dle znaleckého posudku.

RM 135-2022
I.

Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení zrušení usnesení č. ZM/83/8 ze dne
7. 3. 2022 (prodej pozemkových parcel č. 2072/6 a 2087/4 o celkové výměře 878 m2 v k. ú.
Hlinsko v Č. paní Tereze Novotné, Hlinsko, za celkovou cenu 1.440.000 Kč).

II.

Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej pozemkových parcel č. 2072/6
a 2087/4 o celkové výměře 878 m2 v k. ú. Hlinsko v Č. panu Matouši Pasekovi, Dědová,
za celkovou cenu 1.310.000 Kč.

RM 136-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej pozemkové parcely č. 1111/4 o výměře
142 m2 v k. ú. Chlum u Hlinska panu Vítu Neubauerovi, Žďár nad Sázavou, za cenu dle znaleckého
posudku.
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RM 137-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení koupi spoluvlastnického podílu:
a) ve výši 6/36 vzhledem k celku ke stavební parcele č. 477/1, jejíž součástí je stavba čp. 275,
k pozemkové parcele č. 141/3, od Ing. Dagmar Němcové, Vladislav,
b) ve výši 16/36 vzhledem k celku ke stavební parcele č. 477/1, jejíž součástí je stavba čp. 275,
k pozemkové parcele č. 141/3, od pana Bohdana Němce, Hlinsko,
c) ve výši 7/36 vzhledem k celku ke stavební parcele č. 477/1, jejíž součástí je stavba čp. 275,
k pozemkové parcele č. 141/3, od pana Roberta Němce, Ronov nad Doubravou,
v k. ú. Hlinsko v Č. za cenu dle znaleckého posudku.
RM 138-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení koupi stavební parcely č. 477/2 o výměře
211 m2 v k. ú. Hlinsko v Č., jejíž součástí je stavba čp. 289, od manželů Zavřelových, Kameničky, za cenu
dle znaleckého posudku.
RM 139-2022
Schvaluje zřízení služebností na akci „Hlinsko, Vinohradská, p. p. č. 2475/12 – svod + knn“
k pozemkovým parcelám č. 2470/1 a 2660/1 v k. ú. Hlinsko v Č. mezi společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, IČ 247 29 035, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.
RM 140-2022
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 (zvýšení záloh na služby)
s následujícími nájemníky:
a) ENDIPRA s. r. o., IČ 024 43 198, Maleč – dodatek č. 3,
b) ENDIPRA s.r.o., IČ 024 43 198, Maleč – dodatek č. 9,
c) Ambulance chirurgie s.r.o., IČ 031 68 522, Hradec Králové – dodatek č. 6,
d) PhDr. Jaroslav Veselý, IČ 464 83 811, Havlíčkův Brod – dodatek č. 2,
e) Gastroenterologie CR s.r.o., IČ 055 11 399, Chrudim – dodatek č. 4,
f) Lenka Hnízdilová, IČ 760 07 901, Hlinsko – dodatek č. 9,
g) Miroslava Vodvárková, DiS., IČ 882 39 471, Nasavrky – dodatek č. 2,
h) Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČ 275 20 536, Pardubice – dodatek č. 4,
i) Neurologie HLINSKO s.r.o., IČ 046 44 875, Hlinsko – dodatek č. 7,
j) ORTHO POINT s.r.o., IČ 028 39 334, Praha 3 – dodatek č. 7,
k) Ortopedie Vysočina s.r.o., IČ 024 31 131, Havlíčkův Brod – dodatek č. 10,
l) PNEUMED s.r.o., IČ 075 84 652, Střevač – dodatek č. 4,
m) MUDr. Filip Šauer, IČ 042 63 693, Hlinsko – dodatek č. 8,
n) MUDr. Tomáš Tlustý, IČ 072 85 248, Chrudim – dodatek č. 5,
o) Naděžda Zelenková, IČ 434 99 872, Skuteč – dodatek č. 4,
p) Zdeňka Polívková, IČ 434 98 957, Vítanov – dodatek č. 6,
q) URION s. r. o., IČ 275 32 071, Chrudim – dodatek č. 2,
r) Logoamb, s. r. o., IČ 141 57 276, Hlinsko – dodatek č. 1,
s) MUDr. Tomáš Moravec, IČ 601 26 434, Hlinsko – dodatek č. 4,
t) Ortopedie Vysočina s. r. o., IČ 024 31 131, Brno – dodatek č. 4,
u) Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, IČ 481 60 806, Pardubice – dodatek č. 2,
v) Miluše Pilnajová, IČ 491 06 660, Tisovec – dodatek č. 7,
w) Hana Převratská, IČ 434 98 906, Hlinsko – dodatek č. 5,
x) Gynekologie Hlinsko s. r. o., IČ 139 67 878, Hlinsko – dodatek č. 1,
y) Jitka Homoláčová, IČ 739 72 452, Hlinsko – dodatek č. 2,
z) MUDr. Jiří Horčička, IČ 708 59 531, Pardubice – dodatek č. 5,
aa) Eva Hurská, IČ 657 04 509, Hlinsko – dodatek č. 5,
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bb) MUDr. Eva Konývková, IČ 435 00 285, Hlinsko – dodatek č. 3,
dle předloženého návrhu.
RM 141-2022
Schvaluje přidělení bytu č. 26 v domě v Hlinsku, Adámkova třída č. p. 677, panu Jaroslavovi Mikanovi,
a uzavření smlouvy o nájmu bytu s panem Jaroslavem Mikanem, Bučina, dle předloženého návrhu.
RM 142-2022
I.

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 malého rozsahu
„Zázemí pro místní spolek Srní“ o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky dodavatele TSM
design s.r.o., Hlinsko, IČ 065 44 754.

II.

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 „Zázemí pro místní spolek Srní“ mezi městem
Hlinskem a společností TSM design s.r.o., Hlinsko, IČ 065 44 754.

RM 143-2022
I.

Ruší usnesení č. RM 124-2022 ze dne 25. 4. 2022 (uzavření smlouvy na zakázku malého rozsahu
„Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova“ mezi účastníkem ELTODO, a.s.,
IČO 452 74 517, a městem Hlinskem).

II.

Rozhodla v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a dle doporučení hodnotící komise, o vyloučení účastníka ELTODO, a.s., Praha 4,
IČ 452 74 517 ze zakázky malého rozsahu „Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova“
z důvodu nesplnění požadavků zadávací dokumentace.

III.

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 malého rozsahu
„Modernizace SSZ Adámkova třída - Wilsonova“ o výběru nejvhodnější nabídky účastníka
Yunex s.r.o., Praha 13 - Stodůlky, IČ 099 62 638.

IV.

Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Modernizace SSZ Adámkova třída - Wilsonova“
mezi městem Hlinskem a účastníkem Yunex s.r.o., Praha 13 - Stodůlky, IČ 099 62 638, dle
předloženého návrhu.

RM 144-2022
Schvaluje rozpočtová opatření k 16. 5. 2022 dle předloženého návrhu.
RM 145-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení celoroční hospodaření města a závěrečný účet
města za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, a to bez výhrad.
RM 146-2022
I.

Stanovuje termín vyřazování a likvidace movitého majetku k 30. 9. 2022.

II.

Pověřuje Mgr. Martu Novákovou k podpisu příkazů k provedení vyřazení a likvidaci movitého
majetku na jednotlivých zařízeních města.

III.

Ukládá provést likvidaci majetku k 30. 9. 2022.
Zodpovídají: vedoucí odborů města, vedoucí příspěvkových organizací města a Sportovišť
města Hlinska, s.r.o.
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IV.

Ukládá Mgr. Martě Novákové předložit Radě města Hlinska zprávu o výsledku vyřazování
a likvidace movitého majetku města v termínu před dokončením účetní závěrky za měsíc
09/2022.

RM 147-2022
I.

Zplnomocňuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů paní Janu Vaškovou, Studnice, výkonem funkce vedoucí
příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Hlinsko, a to s účinností od 17. 5. 2022 do
doby jmenování nového vedoucího této organizace po úspěšně ukončeném výběrovém řízení.
Plná moc se uděluje v plném rozsahu práv a povinností vedoucího vyplývajících zejména ze
zřizovací listiny, obecně závazných právních předpisů a interních předpisů organizace nebo
města jako jejího zřizovatele.

II.

Stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, paní Janě Vaškové
plat za výkon funkce vedoucí příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Hlinsko, a to
s účinností od 17. 5. 2022, dle předloženého návrhu.

RM 148-2022
Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. června 2020
a dodatku č. 2 ze dne 10. května 2021 s příspěvkovou organizací:
- Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229,
- Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250,
- Městské muzeum a galerie Hlinsko, Havlíčkova 614,
- Městská knihovna Hlinsko, Adámkova tř. 554, Hlinsko,
- Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim,
- Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim,
- Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim,
- Základní umělecká škola, Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305, okres Chrudim,
- Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim,
- Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449,
dle předložených návrhů.
RM 149-2022
Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. června 2020,
dodatku č. 2 ze dne 8. září 2020 a dodatku č. 3 ze dne 31. května 2021 s příspěvkovou organizací
Městský kulturní klub Hlinečan, Hlinsko, dle předloženého návrhu.
RM 150-2022
I.

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace (evid. č. KH/22/21941)
na přípravu a realizaci partnerského projektu „Partnerství ZŠ Resslova Hlinsko a SP2 Leszno
v roce 2022“ mezi Pardubickým krajem a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.

II.

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace (evid. č. KH/22/21953)
na přípravu a konání akce „63. Výtvarné Hlinecko - Jaroslav Panuška 1872-1958“ mezi
Pardubickým krajem a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.
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III.

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace (evid.
č. OKSCR/22/22825) na realizaci akce „Digitalizace podsbírky výtvarného umění – 1. etapa“
mezi Pardubickým krajem a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.

IV.

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace (evid.
č. OKSCR/22/22874) na realizaci akce „Rockový festival Hlinsko“ mezi Pardubickým krajem
a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.

RM 151-2022
Schvaluje přidělení odměn ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení zřizovaných městem
Hlinskem, dle předloženého návrhu.
RM 152-2022
Souhlasí v souladu s ust. § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s povolením
pokračování v základním vzdělávání žáků vzdělávajících se ve vzdělávacím programu základní školy
speciální:
a) Veroniky Richterové, Svratouch,
b) Jana Hladkého, Včelákov,
c) Patrika Pauliše, Miřetice,
na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim,
dislokované pracoviště školy se sídlem Poličská 757, Hlinsko, ve školním roce 2022/2023.
RM 153-2022
Jmenuje s účinností od 1. 6. 2022 zaměstnance města Hlinska Bc. Věru Sokolovou a Ing. Janu Duškovou
členy školské rady při Základní škole Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim.
RM 154-2022
Bere na vědomí navýšení stravného na 850 Kč měsíčně za dítě a nesouhlasí s navýšením úplaty za
předškolní vzdělávání na 500 Kč měsíčně za dítě v Mateřské škole, Hlinsko, Budovatelů 1229,
a v Mateřské škole, Hlinsko, Rubešova 1250, s účinností od 1. 9. 2022.
RM 155-2022
I.

Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč SH ČMS Krajskému sdružení hasičů
Pardubického kraje na akci „Mistrovství České republiky dobrovolných a profesionálních hasičů
v požárním sportu“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy se SH ČMS Krajské sdružení hasičů
Pardubického kraje, Pardubice, IČ 711 80 796, dle předloženého návrhu.

II.

Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč Českému svazu chovatelů, Základní
organizace Hlinsko, na výměnu oken u domu č. p. 564 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Českým svazem chovatelů, ZO, Hlinsko, IČ 698 37 392, dle předloženého návrhu.

III.

Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč spolku FC Hlinsko, na akci „HEY
PROFIL CUP 2022“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy s FC Hlinsko, z. s., Hlinsko, IČ 647 83 405,
dle předloženého návrhu.

RM 156-2022
I.

Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příspěvku z výtěžku loterií a jiných
podobných her na registrované aktivní členy sportovních a tělovýchovných subjektů, dle
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv dle předloženého návrhu.
II.

Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10a zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
příspěvků z výtěžku loterií a jiných podobných her, dle předloženého návrhu těmto subjektům:
1. FC Hlinsko, z. s., Hlinsko – 99.090,00 Kč
2. HC Hlinsko, z. s., Hlinsko – 173.912,00 Kč
3. Česká hasičská jednota, HS Hlinsko, Hlinsko – 79.541,00 Kč
4. Klub klasického lyžování, z. s., Hlinsko – 62.689,00 Kč
5. TS Ridendo, z.s. Hlinsko – 70.778,00 Kč
6. TK Hlinsko, z. s., Hlinsko – 126.053,00 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv s uvedenými subjekty, dle předloženého návrhu.

RM 157-2022
Schvaluje nabytí věcného daru ve výši 17.000 Kč pro Centrum denních služeb Motýl a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu.
RM 158-2022
Schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb
a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů mezi městem Hlinskem a Českou republikou – Ministerstvo zemědělství,
Praha 1 - Nové Město, IČO 000 20 478, dle předloženého návrhu.

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.
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