město Hlinsko

Výpis z Usnesení
z 11. řádné schůze Rady města Hlinska
konané 27. června 2022
Rada města Hlinska usnesením Č.:
RM 169-2022
Doporučuje Zastupitelstvu města Hlinska ke schválení nabytí pozemkové parcely č. 2873/1 o výměře
118 m2 v k. ú. Hlinsko v Č. formou bezúplatného převodu od ČR příslušnost hospodařit s majetkem
—

státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, dle předloženého návrhu.

RM 170-2022

Schvaluje zřízení služebnosti na akci „Hlinsko, U Tvrze, st. p. Č. 3825 kn«‘ k pozemkové parcele
Č. 2549/45 v k. ú. Hlinsko v Č. mezi společností ČEZ Distribuce, as., Děčín, Č 247 29 035, a městem
—

Hlinskem, dle předloženého návrhu.
RM 171-2022

obnova nn“ k pozemkovým parcelám
Schvaluje zřízení služebnosti na akci „Hlinsko, Na Stráni
Č. 2441/1, 2444/6 a 2654/1 v k. ú. Hlinsko v Č. mezi společností ČEZ Distribuce, as., Děčín,
lČ 247 29 035, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.
—

RM 172-2022

knn“ k pozemkové parcele
Schvaluje zřízení služebnosti na akci „Hlinsko, Rataje, p. p. č. 1433
Č. 2610/1 mezi společností ČEZ Distribuce, as., Děčín, IČ 247 29 035, a městem Hlinskem, dle
—

předloženého návrhu.

RM 173-2022

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi společností GasNet, s.r.o., Ústí nad
Labem, IČ 272 95 567, a městem Hlinskem, dle předloženého návrhu.

RM 174-2022

102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Bc. Zdeňka Holce k zastupování města Hlinska jako člena Bytového družstva města Hlinska v
představenstvu družstva, a to ve všech věcech, které jsou podle stanov družstva a obchodního
zákoníku svěřeny členu představenstva družstva.

I.

Zplnomocňuje v souladu s ust.

II.

Zplnomocňuje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Mgr. Leonu Boháčovou k zastupování města Hlinska jako člena Bytového družstva města
Hlinska v kontrolní komisi družstva, a to ve všech věcech, které jsou podle stanov družstva a
obchodního zákoníku svěřeny členu kontrolní komise družstva.

RM 175-2022

Schvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1213, ul. K. Lidického v Hlinsku a uzavření smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího podnikání s PhDr. Ludmilou Filipovou, Hlinsko, IČ 668 05 899, dle
předloženého návrhu.

RM 176-2022

Schvaluje přidělení bytu č. 18 v domě v Hlinsku, Adámkova třída č. p. 677,
dle předloženého návrhu.
uzavření smlouvy o nájmu bytu s

‚

a

‚

RM 177-2022

Schvaluje přidělení bytu č. 23 v domě v Hlinsku, Adámkova třída č. p. 677,
uzavření smlouvy o nájmu bytu s

a
dle předloženého
‚

‚

návrhu.

RM 178-2022

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 v domě č. p. 1607, ulice Rataje v Hlinsku, s
dle předloženého návrhu (převod práv a povinností k bytu).
‚

RM 179-2022

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 malého rozsahu
„Stavební úpravy podkroví č. p. 655, MUZEUM-GALERIE“ o výběru nejvhodnější nabídky, a to
nabídky dodavatele BÁČA, Polička s.r.o., Polička, lČ 252 68 422.

II.

Schvaluje v souladu s ustanovením

102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy podkroví č. p. 655,
MUZEUM-GALERIE“ mezi městem Hlinskem a společností BÁČA, Polička s.r.o., Polička,
IČ 252 68 422, dle předloženého návrhu.

RM 180-2022

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 malého rozsahu
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„Snížení energetické náročnosti osvětlení ZŠ Resslova Hlinsko, 2022“ o výběru nejvhodnější
nabídky, a to nabídky dodavatele YuneX, s.r.o., Praha, IČ 099 62 638.
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 „Snížení energetické náročnosti osvětlení ZŠ Resslova
Hlinsko, 2022“ mezi městem Hlinskem a společností YuneX, s.r.o., Praha, lČ 099 62 638, dle
předloženého návrhu.

RM 181-2022

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 „Zábavně vzdělávací
centrum Planeta Hlinsko“ vyhlášenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podána
účastníkem ZVC Planeta Hlinsko, Účelová společnost (sdružení více dodavatelů) zastoupená
vedoucím společníkem Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim, iČ 150 53 865.

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 „Zábavně vzdělávací centrum Planeta Hlinsko“ mezi
městem Hlinskem a účastníkem ZVC Planeta Hlinsko, Účelová společnost (sdružení více
dodavatelů) zastoupená vedoucím společníkem Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., Chrudim,
IČ 150 53 865, dle předloženého návrhu.

RM 182-2022

Schvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavření dodatku č. 1 (změna ceny) ke Smlouvě o dílo č. 2022/5/00132 ze dne 28. 2. 2022 na veřejnou
zakázku „Přiblížení dřeva koňským potahem a vyvážecí soupravou pro městské lesy město Hlinsko“
mezi městem Hlinskem a firmou Jan Janovský, Chlum, Hlinsko, IČ 883 75 412, dle předloženého
-

návrhu.
RM 183-2022
Schvaluje rozpočtová opatření k 27. 6. 2022 dle předloženého návrhu.
RM 184-2022

Ukládá v souladu s ust. 31 odst. 2) písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů příspěvkové organizaci Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449, odvod z investičního
fondu do rozpočtu zřizovatele, a to ve výši 200 000 Kč.
RM 185-2022

Schvaluje v souladu s ust. 5 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
uzavření upraveného dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0-61/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a
odstranění komunálního odpadu ze dne 30. 12. 2021 (použití tzv. bonusu na krytí zvýšených nákladů
poskytovatele) mezi městem Hlinskem, jako objednatelem, a Technickými službami Hlinsko, s.r.o., jako
poskytovatelem, dle předloženého návrhu.
RM 186-2022
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Schvaluje změnu výše příspěvku z loterií a jiných podobných her pro KC Hlinsko z. s. (Klub Cyklistiky

Hlinsko) z původně vypočítaných 22.245 Kč na 16.178 Kč, a to z důvodu dodatečného doložení
aktualizovaného jmenného seznamu členů.
RM 187-2022

Schvaluje v souladu s ust. 36 a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, změnu Směrnice č. 04/2017/R, o poskytování věcných a peněžitých darů
občanům města, a to s účinností od 1. 7. 2022, dle předloženého návrhu.
RM 188-2022

Souhlasí s územně plánovacím podkladem „Územní studie Hlinsko
návrhu.

—

lokalita ZbIV/2“ dle předloženého

RM 189-2022

schvaluje v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
návrh na likvidaci nebo jiné využití nálezů, u nichž uplynula zákonná tříletá lhůta pro složení, a to v
souladu se Směrnicí č. 01/2020/R Ztráty a nálezy, dle předloženého návrhu.
—

RM 190-2022

Schvaluje poskytnutí individuální dotace:
a) ve výši 3.000 Kč na uspořádání akce „Festival na vlastní duši“ organizací FOKUS Vysočina, z. ú.,
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, lČ 150 60 306,
ve
výši 10.000 Kč na sociální služby Centra terénních programů Pardubického kraje
b)
regionální část pro město Hlinsko poskytované organizací Laxus z. ú., Sadová 2107,

—

288 02 Nymburk, iČ 626 95 487,
c) ve výši 5.000 Kč organizaci Zdravotní klaun, o. p. s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha,
IČ 265 47 953,
a uzavření veřejnoprávních smluv dle předloženého návrhu.
RM 191-2022

Schvaluje uzavření smlouvy o reklamě v rámci realizace akce „Hlinecké slavnosti“ mezi poskytovatelem
finančního příspěvku, tj. obchodní společností:
a) PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, Hlinsko, IČ 620 24 205,
b) BRANOfilter CZ spol. s r.o., Poličská 444, Hlinsko, IČ 252 67 779,
c) Backer elektro CZ, a.s., Poličská 444, Hlinsko, Č 604 69 617,
d) HUKY s.r.o. Elektro, Jungmannova 151, Hlinsko, lČ 474 53 770,
e) Mlékárna Hlinsko, as., Kouty 53, Hlinsko, iČ 481 69 188,
f) Mias OC spol. s r.o., 539 43 Krouna 322, iČ 005 29435,
a městem Hlinskem dle předložených návrhů.

RM 192-2022

Souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 200.000 Kč Školní jídelny Hlinsko, Ležáků 1449,
z rezervního fondu do fondu investic.
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RM 193-2022
Souhlasí s vyřazením knihovních dokumentů (za posledních 25 let nepůjčených) dle předloženého
návrhu příspěvkové organizace Městská knihovna Hlinsko.

RM 194-2022
Bere na vědomí nabytí věcných darů ve výši 15.327 Kč pro Centrum denních služeb Motýl a uzavření
darovacích smluv 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.
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