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z 3. řádné schůze Rady města Hlinska
konané 21. února 2022
Rada města Hlinska usnesením Č.:
RM 048-2022

Bere na vědomí zápis č. lze dne 17. 1. 2022 zjednání Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska.
RM 049-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 103/4
o výměře cca 560 m2 v k. ú. Chlum u Hlinska
za cenu ve výši 70% dle znaleckého posudku (pozemek tvořící jednotný funkční celek s RD).
‚

RM 050-2022

I.

Ruší usnesení č. RM 018-2022-h) ze dne 7. 2. 2022 (prodej pozemkové parcely č. 2087/5 o výměře
1.103 m2v k. ú. Hlinsko vČ.
za celkovou cenu 2.470.000 Kč).

II.

Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení prodej pozemkové parcely č. 2087/5
o výměře 1.103 m2 v k. ú. Hlinsko v Č.
za celkovou cenu
1.520.000 Kč.

RM 051-2022

Souhlasí s převodem spoluvlastnického podílu k nemovitosti zatížené předkupním právem (pozemková
parcela č. 1239/41 v k. ú. Hlinsko v Č.)
na třetí osobu s tím, že
předkupní právo města Hlinska k předmětné parcele zůstane zachováno i vůči třetí osobě.
RM 052-2022

Schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 370/2 o výměře cca 2.000 m2 v k. ú. Hlinsko v Č. a
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu se společností Zemědělská a.s. Vysočina, IČ 255 73 004, dle
předloženého návrhu.
RM 053-2022

Schvaluje zřízení služebnosti na akci „Hlinsko, Srní, p. p. č. 22/2 smyčka knn“ k pozemkové parcele
č. 313/l v k. ú. Srní u Hlinska mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, lČ 247 29 035, a městem
Hlinskem, dle předloženého návrhu.
—

1

RM 054-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení:
a) založení společenství vlastníků Československé armády 432, 433, 435 Hlinsko, se sídlem
Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko dle ust. ~ 1200 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
b) stanovy společenství vlastníků Československé armády 432, 433, 435 Hlinsko, se sídlem
Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, dle ust. ~ 1200 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
c) prohlášení vlastníka bytového domu Československé armády 432, 433, 435 Hlinsko dle
ust. ~ 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
RM 055-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení:
a) založení společenství vlastníků Poděbradovo náměstí 1570 Hlinsko, se sídlem Poděbradovo
náměstí 1, Hlinsko dle ust. ~ 1200 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
b) stanovy společenství vlastníků Poděbradovo náměstí 1570 Hlinsko, se sídlem Poděbradovo
náměstí 1, Hlinsko, dle ust. ~ 1200 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
c) prohlášení vlastníka bytového domu Poděbradovo náměstí 1570 Hlinsko dle ust. ~ 1166 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
RM 056-2022

Souhlasí s umístěním sídla na Poděbradově nám. 1 nově zakládaného:
a) Společenství vlastníků Československé armády 432, 433, 435 Hlinsko,
b) Společenství vlastníků Poděbradovo náměstí 1570 Hlinsko,
dle předložených návrhů.
RM 057-2022

Schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě č. p. 867, ulice Olšinky v Hlinsku,
a uzavření smlouvy o nájmu bytu s
(sociální byt).

dle předloženého návrhu

RM 058-2022

Schvaluje přidělení bytu č. 3 v domě č. p. 281 v Hlinsku, ulice Adámkova třída, p
a uzavření smlouvy o nájmu bytu s
dle předloženého návrhu.
RM 059-2022

Schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání se společností Česká lékárna
holding, a. s., IČ 285 11 298, Brno, dle předloženého návrhu.
RM 060-2022

Schvaluje Závazek k následné péči o výsadbu na pozemkové parcele č. 1102/3 v k. ú. Hlinsko v Č. mezi
firmou Sázíme stromy, z. ú., Praha 8
Dolní Chabry, iČ 026 26 870, a městem Hlinskem, dle
předloženého návrhu.
—

RM 061-2022
Schvaluje v souladu s ust. 5 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 7. 2021 na zakázku „Vybudování podzemních
kontejnerů ve městě Hlinsko“, která byla zadána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Hlinskem a zhotovitelem INSTAV Hlinsko a.s.,
Hlinsko, IČ 252 84 959, dle předloženého návrhu.
RM 062-2022
I.

Rozhodla v souladu s ust. 5 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
předpisů a dle doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení na zakázku
„Přiblížení dřeva koňským potahem a vyvážecí soupravou pro městské lesy
o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Jan Janovský, Hlinsko Chlum, iČ 883 75
-

II.

-

znění pozdějších
malého rozsahu
město Hlinsko“
412.

Schvaluje v souladu s ust. 5 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Přiblížení dřeva koňským potahem a vyvážecí
soupravou pro městské lesy město Hlinsko“ mezi městem Hlinskem a účastníkem Jan Janovský,
Hlinsko Chlum, IČ 883 75 412, dle předloženého návrhu.
-

-

RM 063-2022

I.

Rozhodla v souladu s ust. 5 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a dle doporučení hodnotící komise v zadávacím řízenĺ na zakázku malého rozsahu
„Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Hlinsko, ORP Hlinsko včetně pořízení
elektrocentrály a hladinoměru“ o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Společnost
„VRV + HYDROSOFT“, vedoucí společník Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 150 00 Praha 5,
iČ 471 16 901, společník HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., 162 00 Praha 6, lČ 610 61 557.

II.

Schvaluje v souladu s ust. 5 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město
Hlinsko, ORP Hlinsko včetně pořízení elektrocentrály a hladinoměru“ mezi městem Hlinskem a
účastníkem Společnost „VRV + HYDROSOFT“, vedoucí společník Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s., 150 00 Praha 5, lČ 471 16 901, společník HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., 162 00 Praha 6,
iČ 610 61 557, dle předloženého návrhu.

RM 064-2022

Schvaluje rozpočtová opatření k 21. 2. 2022 dle předloženého návrhu.
RM 065-2022

Schvaluje Odpisový plán města na rok 2022 dle předloženého návrhu.

RM 066-2022
Schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, navýšení počtu systemizovaných míst na OSPOD MÚ Hlinsko o poloviční
úvazek pro agendu pěstounské péče s účinností od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2023 dle předloženého návrhu.
RM 067-2022
I.

Bere na vědomí oznámení paní Ivany Volfové, Hlinsko, ze dne 10. 1. 2022, o rezignaci na členství
v Komisi sociálně zdravotní Rady města Hlinska k 28. 2. 2022.

II.

Jmenuje členkou Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska paní Mgr. Barboru Zohornovou,
Hlinsko, s účinnostíod 1.3.2022.

RM 068-2022
Schvaluje odpisový plán Domova seniorů Drachtinka, Hlinsko, na rok 2022, 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.

