~1~

město Hlinsko

s Usne ení
ze 4. řádné schůze Rady města Hlinska
konané 7. března 2022
Rada města Hlinska usnesením č.:
RM 069-2022

I.

Ruší usnesení č. RM 023-2022 ze dne 7. 2. 2022 (koupi částí pozemkových parcel č. 116/1
a 1238 o celkové výměře cca 60 m2 od
v k. ú. Chlum u Hlinska za cenu ve výši 200 Kč za 1 m2).

II.

Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení směnu částí pozemkových parcel
č. 116/1 a 1238 o celkové výměře cca 60 m2 (vlastnictví
) za
část pozemkové parcely č. 1127/1 o výměře cca 20 m2 (vlastnictví města Hlinska) v k. ú. Chlum
u Hlinska.

RM 070-2022

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 „Zřízení obchvatu
místní části Rataje Hlinsko“ vyhlášenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podána
účastníkem „Společnost pro obchvat Rataje“, vedoucí společník Chládek a Tintěra, Pardubice
a.s., IČ 252 53 361, společník INSTAV Hlinsko a.s., IČ 253 84 959.
—

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 „Zřízení obchvatu místní části Rataje Hlinsko“ mezi
městem Hlinskem a účastníkem „Společnost pro obchvat Rataje“, vedoucí společník Chládek
a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 252 53 361, společník INSTAV Hlinsko a.s., IČ 253 84 959, dle
předloženého návrhu.
—

RM 071-2022

Schvaluje rozpočtová opatření k 7. 3. 2022 dle předloženého návrhu.
RM 072-2022
Rozhodla v souladu s ust. ~ 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s provozními potřebami Městského úřadu Hlinsko,
o přesunu 1 systemizovaného místa z odboru dopravy na odbor životního prostředí, a to s účinností od
1. dubna 2022 dle předloženého návrhu.
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RM 073-2022
Souhlasí v souladu s ust. ~ 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vydáním potvrzení o
pokračování ve funkci ředitele/ředitelky pro:
a) Ilonu Vaškovou, DiS., ředitelku Školní jídelny Hlinsko, Ležáků 1449,
b) Mgr. Jana Novotného, ředitele Mateřské školy, Hlinsko, Rubešova 1250.
RM 074-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení uzavření smluv o spolupráci mezi obcemi při
financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb mezi městem
Hlinskem a obcemi Dědová, Holetín, Jeníkov, Kladno, Krouna, Otradov, Pokřikov, Raná, Trhová
Kamenice, Tisovec, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina, dle předloženého návrhu.

RM 075-2022
I.

Schvaluje v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. Č. 108/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí účelových dotací v Programu B podpora v oblasti sociálních služeb
a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinsko pro rok 2022 dle
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv dle předloženého návrhu.
—

II.

Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení poskytnutí účelové dotace v Programu
B podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území
města Hlinsko pro rok 2022:
a) ve výši 89.000 Kč organizaci FOKUS Vysočina, z. ú., Havlíčkův Brod, IČ 150 60 306, na
podporu služby sociální rehabilitace,
b) ve výši 78.400 Kč organizaci FOKUS Vysočina, z. ú., Havlíčkův Brod, lČ 150 60 306, na
podporu Dobrovolnického centra Hlinsko,
c) ve výši 58.100 Kč organizaci Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Litomyšl,
lČ 601 02 411, na podporu služby osobní asistence,
a uzavření veřejnoprávních smluv s uvedenými příjemci dotace, dle předloženého návrhu.
—

RM 076-2022
Schvaluje poskytnutí finančních příspěvků Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, o.p.s., Ostrava,
IČ 26806 541:
a) ve výši 50.000 Kč na provoz Azylového domu Hamry,
b) ve výši 15.000 Kč na projekt Cesta mateřstvím,
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků, dle předloženého návrhu.

RM 077-2022

Bere na vědomí Výročnĺ zprávu Domova seniorů Drachtinka za rok 2021.

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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