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Rada města Hlinska usnesením Č.:
1. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu a dle doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení na zakázku malého
rozsahu „Dodávka 1 ks automobilu formou koupě pro město Hlinsko školní jídelna“
o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem HAGEMANN a.s.,
Slezská Ostrava, IC 268 26 925;
2. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu a dle doporučení hodnotící komise na nadlimitní zakázku „Vybudování
podzemních kontejneru ve městě Hlinsko“ pro část I. veřejné zakázky, vyhlášenou dle
zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu o
výběru nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem [NSTAV Hlinsko a.s.,
IC 252 84 959;
3. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu a dle doporučení hodnotící komise pro nadlimitní zakázku „Vybudování
podzemních kontejneru ve městě Hlinsko“ pro část II. veřejné zakázky vyhlášenou dle
zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu o
vyloučení účastníka MULTITEC Ceský Brod, s.r.o., Ceský Brod, ICO 024 86 105
z duvodu nesplnění zadávací podmínky;
4. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu a dle doporučení hodnotící komise na nadlimitní zakázku „Vybudování
podzemních kontejneru ve městě Hlinsko“ pro část II. veřejné zakázky vyhlášenou dle
zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu o
výběru nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem ELKOPLAST CZ s.r.o.,
Zlín, ICO 253 47 942.

64/2021 schvaluje:
1. uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi společností GasNet, s.r.o.,
Ustí nad Labem, IC 272 95 567, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu;
2. zřízení služebnosti na akci „Hlinsko, Srní, p. č. 12/5, knn“ k pozemkové parcele
č. 334 3 v k. ú. Srní u Hlinska mezi společností CEZ Distribuce, a.s., Děčín,
IC 247 29 035, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu;
3. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání na pronájem
nebytových prostor na poliklinice v Hlinsku se společností Ambulance chirurgie
s. r. o., Nový Hradec Králové, IC 031 68 522, zastoupenou MUDr. Pavlem
Kropáčkem, dle předloženého návrhu;
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4. úpravu smlouvy o nájmu bytu a uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4
(prodloužení doby nájmu) v domě č. p. 942, ulice Olšinky v Hlinsku, s
‚ dle předloženého návrhu;
5. uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10 (převod práv a povinností k bytu) v domě
Č. p. 1606, ulice Rataje v Hlinsku, s
‚ dle předloženého
návrhu;
6. přidělení bytu č. 1 v domě č. p. 867, ulice Olšinky v Hlinsku,
a uzavření smlouvy o nájmu bytu s
návrhu (sociální byt);

‚

dle předloženého

7. přidělení bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou č. p. 677, Adámkova třída
v Hlinsku,
a uzavření smlouvy o nájmu bytu s
loženého návrhu;
8. přidělení bytu č. 3 v domě č. p. 281, Adámkova třída v
a uzavření smlouvy o nájmu bytu s
předloženého návrhu;
9. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, uzavření kupní smlouvy na zakázku malého rozsahu „Dodávka 1 ks
automobilu formou koupě pro město Hlinsko školní jídelna“ mezi městem Hlinskem
a firmou HAGEMANN a.s., Slezská Ostrava, IC 268 26 925, dle předloženého
návrhu;
10. výpujčku nebytových prostor a uzavření smlouvy o výpujčce s Gymnáziem
K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, IC 601 03 329, dle předloženého
návrhu;
11. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování podzemních kontejneru ve
městě Hlinsko“ pro část I. veřejné zakázky, mezi městem Hlinskem a účastníkem
INSTAV Hlinsko a.s., IC 252 84 959, dle předloženého návrhu;
12. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, uzavření kupní smlouvy na akci „Vybudování podzemních kontejneru ve
městě Hlinsko“ pro část II. veřejné zakázky, mezi městem Hlinskem a účastníkem
ELKOPLAST CZ s.r.o., Zlín, ICO 253 47 942, dle předloženého návrhu;
13. rozpočtová opatření k 28. 6. 2021 dle předloženého návrhu;
14. v souladu s ust. ~ 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisu, personálně organizační změny na některých
pracovištích úřadu s účinností od 1. 7. 2021 dle návrhu předloženého tajemnicí MU;
15. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. č. 128 2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí finančního daru ve výši Kč 50.000,- každé z obcí zasažených
živelnou pohromou (Lužice Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice).

65/2021 neschvaluje:
.

snížení nájemného za pronájem nebytových prostor na Adámkově třídě 281 v Hlinsku
a uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání s panem
Nguyen Van Hiep, Jihlava, IC 274 64 113, dle předloženého návrhu.

66/2021 souhlasí:
.

s vykonáváním vedlejší výdělečné činnosti dle předložené žádosti Mgr. Františka
Hanuse, Rosice, za předpokladu, že nebude docházet ke střetu zájmu mezi výkonem
práce v pracovně právním vztahu a jinou výdělečnou činností, a že bude zajištěn
dostatečný odpočinek před nástupem do výkonu služby.

67/2021
.

d o

poruČuj

e Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení:

prodej části pozemkové parcely č. 2551 38 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Hlinsko v
‚ za cenu dle znaleckého posudku.

Č.

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

