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Město Hlinsko
Výpis z Usnesení
ze 4. řádné schůze Rady města Hlinska
konane dne 22. unora 2021
Rada města Hlinska usnesením č.:
13/2021 bere na vědomí:
1. zápis č. 1 ze dne 26. 1. 2021 zjednání Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska;
2. zápis č. 2 ze dne 15. 2. 2021 zjednání Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska;
3. návrh na směnu části stavební parcely č. 171 za část pozemkové parcely č. 2551 72
vk.ú. HlinskovC.od
;
4. Zprávu o činnosti Městské policie Hlinsko za rok 2020;
5. zápis ze dne 15. 2. 2021 zjednání Dotační komise Rady města Hlinska.

14/2021 rozhodla:
.

nevyužití předkupního práva města Hlinska při převodu pozemkové parcely č. 109 49
v k. ú. Srní u Hlinska
na třetí osobu s tím, že
předkupní právo města Hlinska k předmětné parcele zustane zachováno i vuči třetí
osobě.

15/2021 schvaluje:
1. zřízení služebnosti na akce:
a) „Hlinsko, Blatno
parc. č. 39 38, kim“ k pozemkovým parcelám č. 39 30,
40/12, 823 8, 823 9 a 875 5 v k. ú. Blatno u Hlinska,
b) „Hlinsko, Na Rekách parc. č. st. 113, lum“ k pozemkové parcele č. 2550 6
v k. ú. Hlinsko v C.,
mezi společností CEZ Distribuce, a.s., Děčín, iČ 247 29 035, a městem Hlinskem, dle
předložených návrhu;
2. uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v rámci projektu „Komunikace
a inženýrské sítě Hlinsko Pod urnovým hájem“ mezi společností GasNet, s.r.o., Ustí
nad Labem, IC 272 95 567, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu;
3. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisu, pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky ul. Nádražní čp. 548
v Hlinsku a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s PhDr.
Jaroslavem Veselým, Havlíčkuv Brod, dle předloženého návrhu;

4. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisu, pronájem parkovacího stání a uzavření smlouvy o nájmu parkovacího stání
v hale pro parkování, ul. Družstevní v Hlinsku (areál teplárny) s
‚ dle předloženého návrhu;
5. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisu, výpujčku nebytových prostor v Čp. 165, Adámkova třída v Hlinsku a
uzavření smlouvy o výpujČce s Klubem senioru Hlinsko, z. s., IC 098 85 714,
zastoupené Janou Jirkovou, dle předloženého návrhu;
6. rozpočtová opatření k 22. 2. 2021 dle předloženého návrhu;
7. Odpisový plán města na rok 2021 dle předloženého návrhu;
8. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona Č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu s účinností od 1. 3. 2021 úpravu ceníku provozovatele veřejného pohřebiště,
dle předloženého návrhu;
9. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, uzavření dodatku č. 3 (změna ceny služeb o inflaci) ke Smlouvě o
provozování sběrného dvora ze dne 18. 12. 2017 mezi městem Hlinskem a
Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dle předloženého návrhu;
10. podání žádosti o dotaci (rekonstrukce budovy C Městského úřadu Hlinsko) do
podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj CR 117D8220 Podpora obcí s 3001
10000 obyvateli, DT 11 7D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov;
-

11. Plán rozvoje sportu města Hlinska v letech 2021

2026;

12. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. č. 128 2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí dotací v „programu A“, podprogramu A/l dotace na kulturní a
volnočasové akce, pořádané kulturními a zájmovými spolky nebo fyzickými osobami
a podprogramu A12 na sportovní akce, pořádané sportovními spolky nebo fyzickými
osobami v roce 2021, dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv se
subjekty dle předloženého návrhu;
13. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. Č. 128 2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí účelových dotací v programu C, na sportovní a tělovýchovnou
Činnost dětí a mládeže do 19 let, v celkové výši 200.000 KČ a uzavření
veřejnoprávních smluv dle předloženého návrhu;
14. v souladu s ust. ~ 102 odst. 3 zák. Č. 128 2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí účelových dotací v programu D, na dopravu dětí a mládeže do 19
let na sportovní a tělovýchovné akce, v celkové výši 135.600 KČ a uzavření
veřejnoprávních smluv dle předloženého návrhu.

16/2021 souhlasí:
.

v souladu s Článkem IV. c., odst. 1, písm. b) Zřizovací listiny Městského muzea a
galerie Hlinsko, příspěvkové organizace, s nabytím obrazu darem do sbírek MMG,
příspěvkové organizace, Hlinsko, od:
a) paní PhDr. Kateřiny Smolíkové, Praha 4 Michle,
b) paní Miroslavy Zychové, Hlinsko,
dle předloženého návrhu.
—

17/2021 n e d o p o r u Č u j e Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení:
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1. prodej části pozemkové parcely č. 2486 1 o výměře 21 m2 vk. ú. Hlinsko v
žadatelum:
a)
‚ Hlinsko,
b)
‚ Hlinsko,
c)
Hlinsko,
d)
‚ Hlinsko,
e)
‚ Hlinsko;

Č.

2. žádosti žadatelu uvedených v příloze o prodej stavebních pozemku Drachtiny Hlinsko
v k. ú. Hlinsko v C., dle předloženého návrhu, a to na základě výsledku nabídkových
řízení (e-aukcí).

18/2021 d o p o r u Č u

j

e Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení:

1. prodej nově vytvořené pozemkové parcely (stavební pozemky Drachtiny Hlinsko):
a) č. 1222 42 o výměře 760 m2
‚ za celkovou cenu 760.000 Kč,
b) Č. 1222 7 o výměře 805 m2
‚ za
celkovou cenu 1.320.000 Kč,
c) Č. 1222 43 o výměře 738 m2
‚ za celkovou cenu
1.250.000 Kč,
d) č. 1239/25 o výměře 738 m2
‚ za celkovou cenu
1.350.000 Kč,
e) č. 1239/27 o výměře 710 m2
‚ za celkovou cenu 830.000 Kč,
I) Č. 1239/28 o výměře 749m2
‚ za celkovou cenu 860.000 Kč,
g) č. 1254/l o výměře 734 m2 manželum Václavovi a Martině Kyselovým, Krouna,
za celkovou cenu 640.000 Kč,
h) č. 1239/29 o výměře 828 m2
‚ za celkovou cenu
740.000 Kč,
i) 1239/30 o výměře 769 m2
‚ za celkovou cenu 800.000 Kč,
j) ~ 1239/33 o výměře 1.195 m2
‚ za celkovou cenu
1.230.250 Kč,
k) Č. 123 9/34 o výměře 878 m2
‚ za
celkovou cenu 961.000 Kč,
1) Č. 1239/35 o výměře 726 m2
‚ za
celkovou cenu 73 0.500 Kč,
m) Č. 1239/36 o výměře 779 m2
‚ za
celkovou cenu 1.210.000 Kč,
n) Č. 1239/37 o výměře 812 m2
‚ za celkovou cenu 1.230.000 Kč,
vše v k. ú. Hlinsko v C.;
~.

2. nově vytvořené pozemkové parcely (stavební pozemky Drachtiny Hlinsko):
a) č. 1239 39 o výměře 800 m2
‚ za celkovou cenu
1.010.000 Kč,
b) Č. 1239/40 o výměře 782m2
‚ za celkovou cenu 1.225.000 Kč,
c) č. 1239/41 o výměře 840 m2
‚ za celkovou cenu 1.410.000 Kč,
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d) Č. 1239/32 o výměře 889 m2
‚ za celkovou cenu 1.350.000 Kč,
e) č. 1239/3 1 o výměře 785 m2
cenu 1.3 10.000 Kč,
f) č. 1261 o výměře 1.383 m2
cenu 1.330.333 Kč,
g) č. 1239 52 o výměře 808 m2
‚ za celkovou cenu 1.080.000 Kč,
h) č. 1239/51 o výměře 805m2
‚ Včelákov, za celkovou cenu 1.100.000 Kč,
i) Č. 1239/50 o výměře 875 m2
‚za celkovou cenu 1.215.000 Kč,
j) Č~ 1239/49 o výměře 955 m2
‚ za celkovou cenu 1.220.000 Kč,
k) Č. 1239/48 o výměře 870 m2
cenu 980.000 Kč,
1) č. 1239/47 o výměře 875 m2
‚ za celkovou cenu 1.240.000 Kč,
m) Č. 1239/46 o výměře 875 m2
za celkovou cenu 1.290.000 Kč,
n) č. 123 9/45 o výměře 875 m2
celkovou cenu 1.400.000 Kč,
o) č. 1239/44 o výměře 819m2
‚ za celkovou cenu 1.010.000 Kč,
vše v k. ú. Hlinsko v Č.;

za celkovou

‚

‚

za celkovou

‚

za celkovou

3. prodej části pozemkové parcely č. 2486 1 o výměře 21 m2 v k. ú. Hlinsko v
‚ za cenu ve výši 2.502 Kč za 1 m2;

‚

‚

za

Č.

4. nabytí části stavební parcely č. 784 3 a částí pozemkových parcel č. 1290/3, 2603 1 a
2603/2 o celkové výměře 185 m2 v k. ú. Hlinsko v C. formou bezúplatného převodu
od Pardubického kraje;
5. v souladu s ust. ~ 85 písm. c) zák. č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí účelové dotace ve výši 70.000 Kč Sdružení přátel dobré hudby, a
to v programu A/l na organizační zajištění akce Hlinecký folkový špekáček a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se Sdružením dobré hudby Hlinsko, z. s., Hlinsko, dle
předloženého návrhu;
6. v souladu s ust. ~ 85 písm. c) zák. č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí účelové dotace ve výši 60.000 Kč Klubu cyklistiky Hlinsko, a to
v programu A/2 na organizační zajištění Mezinárodního závodu v cyklokrosu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klubem cyklistiky, z. s., Hlinsko, dle předloženého
návrhu;
7. v souladu s ust. ~ 85 písm. c) zák. č. 128 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu, poskytnutí účelové dotace ve výši 64.400 Kč spolku HC Hlinsko, a to
v programu D na dopravu dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s HC Hlinsko, z. s., Hlinsko, dle předloženého
návrhu.
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.
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