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Město Hlinsko
Výpis z Usnesení
z 3. řádné schůze Rady města Hlinska
konane dne 8. unora 2021
Rada města Hlinska usnesením Č.:
5/2021 bere na vědomí:
1. přehled plnění rozpočtu města Hlinska k 31. 12. 2020;
2. uzavření smlouvy o výpujčce vozidla mezi příspěvkovou organizací Domov senioru
Drachtinka, Hlinsko, a
společností KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady,
IC 495 51 027, dle předloženého návrhu.

6/2021 schvaluje:
1. pronájem části pozemkové parcely č. 11 69/122 o výměře cca 15 m~ v k. ú. Hlinsko
v C. a uzavření smlouvy o nájmu s
‚ dle předloženého
návrhu;
2. zřízení služebnosti na akci „Hlinsko, Kouty parc. č. 2829, SR“ k pozemkové parcele
č. 2810 1 v k. ú. Hlinsko v C. mezi společností CEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín
IV-Podmokly, IC 247 29 035, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu;
3. prodej dodávkového automobilu FIAT Ducato panu
předloženého návrhu;

‚

dle

4. schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby „Hlinsko, ul. Rokycanova,
Vinohradská, kNN“ mezi společností MATEX HK s.r.o., Hradec Králové,
IC 259 68 807, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu;
5. 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;
6. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, uzavření dodatku č. 11 (inflace) k nájemní smlouvě se společností
Sportoviště města Hlinska, s. r. o., Hlinsko, IC 018 44 300, dle předloženého návrhu;
7. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, uzavření dodatku ke smlouvám o nájmu prostoru sloužícího podnikání a ke
smlouvám o nájmu, uzavřených dle nového Občanského zákoníku č. 89 2012 Sb.,
z duvodu zvýšení nájemného o míru inflace s následujícími nájemníky:
a) Ondřej Semerád, Hlinsko dodatek č. 1,
b) Martina Culková, IC 868 84 409, Hlinsko dodatek č. 4,
c) Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IC 040 84 063, Praha 3 dodatek
č. 2,
d) Duhová kapička, z.s., IČ 054 88 036, Hlinsko dodatek č. 6,
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—

e) Most pro o.p.s., iČ 674 41 441, Pardubice dodatek č. 12,
f) Josef Kremina, IC 888 68 532, Kameničky dodatek č. 4,
g) Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, IC 000 98 604, Rožnov
pod Radhoštěm dodatek č. 2,
h) Nguyen Van Hiep, IC 274 64 113, Jihlava dodatek č. 7,
ch) Potravinová banka Pardubice, z.s., IC 040 37 839, Chotovice dodatek č. 2,
i) Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, IC 023 44 581,
Hlinsko dodatek Č. 6,
j) Romaii Smékal, IC 739 71 928, Hlinsko dodatek Č. 2,
k) Zdeněk Susták, IC 481 76 303, Hlinsko dodatek č. 11,
1) Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r.o., IC 648 27 453, Hlinsko
dodatek č. 8,
m) Ceská republika Uřad práce Ceské republiky, IC 724 96 991, Praha 7
dodatek Č. 3,
n) ENDIPRA s. r. o., Maleč dodatek č. 1,
o) Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IC 691 721 96,
Pardubice dodatek č. 6,
p) AMA DZS, s.r.o., IC 288 08 860, Hlinsko dodatek Č. 7,
q) Ambulance chirurgie s.r.o., IC 031 68 522, Hradec Králové dodatek č. 3,
r) CESKA LEKARNA HOLDING, a.s., IC 285 11 298, Brno dodatek č. 7,
ř) ENDIPRA s.r.o., IC 024 43 198, Miřetice dodatek č. 7,
s) Gastroenterologie CR s.r.o., IC 055 11 399, Chrudim dodatek č. 2,
š) Lenka Hnízdilová, IC 760 07 901, Hlinsko dodatek č. 7,
t) Zdefika Jančárková, IC 060 88 520, Zdírec n. D. dodatek č. 3,
t‘) Mgr. Hana Kostelecká, IC 023 12 921, Hlinsko dodatek č. 7,
u) Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IC 275 20 536, Pardubice dodatek
Č. 2,
v) Neurologie HLINSKO s.r.o., IČ 046 44 875, Hlinsko dodatek č. 5,
w) ORTHO POINT s.r.o., IC 028 39 334, Praha 3 dodatek č. 5,
x) Ortopedie Vysočina s.r.o., IC 02431131, Havlíčkuv Brod dodatek č. 8,
y) Jiřina Pěchoučková, Hlinsko dodatek č. 2,
z) PNEUMED s.r.o., IC 075 84 652, Střevač dodatek Č. 2,
ž) MUDr. Filip Sauer, IC 042 63 693, Hlinsko dodatek č. 6,
aa) MUDr. Tomáš Tlustý, IC 072 85 248, Chrudim dodatek č. 3,
bb) Naděžda Zelenková, IC 434 99 872, Skuteč dodatek č. 2,
dle předloženého návrhu;
—

-

—

-

8. v souladu s ust. ~ 2270 zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 387, ulice Ceskoslovenské armády
v Hlinsku, s
‚
dle předloženého návrhu (vznik společného nájmu bytu);
9. rozpočtová opatření k 8. 2. 2021 dle předloženého návrhu;
10. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona Č. 128 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisu Ceník k nařízení č. 1 2021, kterým se vymezují místní
komunikace užívané ke stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou;
11. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu uzavření dodatku č. 3 (změna ceny z duvodu inflace) ke Smlouvě
č. 0-61 2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu ze
dne 28. 12. 2018 mezi městem Hlinskem a Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dle
předloženého návrhu;
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12. podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
1 17D8220 Podpora obcí s 3001 10000 obyvateli, DT 1 17D8220E Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov (rekonstrukce budovy bývalé MS Lidického);
-

13. podání žádosti o dotaci do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 11 7D063
Technická infrastruktura pro rok 2021 (3. etapa výstavby parcel Drachtiny);
-

14. poskytnutí individuální dotace ve výši Kč 40.000,- Centru Jana XXIII, Hlinsko na
provoz centra volného času a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Centrem Jana XXIII.,
Hlinsko, IC 270 18 032, dle předloženého návrhu;
15. poskytnutí individuální dotace ve výši Kč 45.000,- Obecně prospěšné společnosti Dlaň
životu, Ostrava, na provoz Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v roce 2021 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obecně prospěšnou společností Dlaň životu,
Ostrava, IC 268 06 541, dle předloženého návrhu;
16. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí individuální dotace ve výši Kč 15.000,- Obecně prospěšné
společnosti Dlaň životu, Ostrava, na projekt Cesta mateřstvím, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Obecně prospěšnou společností Dlaň životu, Ostrava, IC 268
06 541, dle předloženého návrhu;
17. poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 17.000,- na program primární prevence
„Zvol si život“ realizovaný v roce 2021 v hlineckých základních školách organizací
ACET CR, Chrudim, IC 494 39 910, a uzavření veřejnoprávní smlouvy s organizací
ACET CR, z. s., dle předloženého návrhu;
18. poskytnutí finančního příspěvku:
a) ve výši Kč 3.000,- organizaci KONTAKT Ustí nad Orlicí, o.p.s., IC 612 39 488,
na provoz linky duvěry a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí tohoto
příspěvku,
b) ve výši Kč 10.000,- poskytovateli sociálních služeb Domov na Rozcestí Svitavy,
IC 701 57 286, na financování pobytové služby a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí tohoto příspěvku,
dle předloženého návrhu.

7/2021 neschvaluje:
.

poskytnutí individuální dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR,
Praha, pro pobočku v Chrudimi a klienty z přilehlé oblasti, a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

8/2021 vyhlašuje:
.

v souladu s ust. zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisu, zadávací řízení na veřejnou zakázku v užším řízení „Oprava
místní komunikace Kavánova a Erbenova v Hlinsku“.

9/2021 ustavuje:
. v souladu s ust. zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisu, hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení na realizaci
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veřejné zakázky „Oprava místní komunikace Kavánova a Erbenova v Hlinsku“, dle
předloženého návrhu.
10/2021 vydává:
.

v souladu s ust. ~ 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisu a v souladu s ust. ~ 11 odst. 1 a ~ 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu nařízení města Hlinska
Č. 1/2021, kterým se vymezují místní komunikace užívané ke stání silničního
motorového vozidla za cenu sjednanou.

11/2021 stanoví:
.

v souladu s ust. ~ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisu, a nařízení vlády č. 341 2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnancu ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisu, ředitelce
příspěvkové organizace Domov senioru Drachtinka Bc. Miroslavě Kábelové,
s účinností od 1. 3. 2021, plat dle předloženého návrhu.

12/2021

d o po ru Č u

j

e Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení:

1. prodej části pozemkové parcely č. 2462 1 o výměře cca 830 m2 v k. ú. Hlinsko v Č.
‚ za cenu ve výši 370 Kč za 1 m2;
2. prodej Části pozemkové parcely č. 73 1 o výměře cca 880 m2 v k. ú. Blatno u Hlinska
‚ za cenu ve výši 370 Kč za 1 m2.

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.

