konaná dne 21. 2. 2018 od 17.30

hod.

v kanceláři starostky města

Přítomni:
4 členové RM, Faistauer
Omluven:
Vaněk

PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Návrh programu byl schválen jednomyslně. Usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

1 FINANCE
1. 1 Žádost o souhlas s přijetím peněžního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola speciální a mateřská
škola speciální Jilemnice
Viz příloha Č. 1.
.

.

38/18

RM schvaluje přijetí daru Základní škole speciální a mateřské škole speciální Jilemnice. /Kynčlová, 28. 2. 20 18/

2 NEMOVITOSTI
2. 1 Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu
Zádost o uzavření dodatku ke smlouvě o najmu nemovitých a movitých věcí žádá Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.
.

39/18

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitých a movitých věcí uzavřené se Sportovním
centrem Jilemnice, s.r.o., Jungmannova 146. Obsahem dodatku bude:
Souhlas s daňovým odepisováním technického zhodnocení předmětu nájmu dle ~28 odst. 3 zákona o dani
z příjmu.
Souhlas s provedením rekonstrukce a modernizace atletického oválu a sektoru pro skok daleký dle
vyhotovené projektové dokumentace.
Souhlas s provedením napojení závlahového systému fotbalového stadionu a antukových kurtů na retenční
nádrž umístěnou pod tenisovou zdí.
Souhlas s umístěním nového osvětlení na hřišti s umělým povrchem a instalací web kamer na sloupy tohoto
osvětlení.
/Snorbert, 2. 3. 2018/
pro: 3, zdržel se: 1 (Ott)
-

-

-

-

2. 2 Žádost o pronájem pozemku
O pronájem části pozemku ppČ. 839/78 v k. ú. Jilemnice žádá Jirma NEUMÁN-INVEST~ s.r.o., Třtěnice 6. Jedná se o
pozemek kolem domu Čp. 1207-1208 v rozsahu cca 1 ni kolem domu z důvodu postavení lešení a dále místo pro deponii
stavebního materiálu a umístění mobilního WC‘, to vše pro akci revitalizace objektu „Ambrožova 1207-1208, Jilemnice
Pronájem Jirma žádá na období od 1.3. do 30.3.2018.
.

40/18

R1‘vI schvaluje uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ppč. 839/78 v k. ú. Jilemnice o výměře 207 m2 firmě
NEUMAN-INVEST, s.r.o., Třtěnice 6, na dobu 29 dní počínaje dnem 1.3.2018. Cena nájmu je stanovena na 50
Kč/m2/rok, tj. 822 Kč. /Snorbert, 28. 2. 2018/
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 839/78 v k. ú. Jilemnice o výměře 207 m2. /Šnorbert, 28. 2.
2018/

2. 3 Bytové záležitosti
Návrh předkládá pracovní skupina pro bytové a sociální záležitosti
.

4 1/18

RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. I v čp. 482 s Jánem Mihalem, J. Havlíčka 482, Jilemnice, dohodou
k 28.2.20 18. /Snorbert, 28. 2. 2018/
RM schvaluje ukončení nájmu bytu č. 9 v čp. 482 s Bohuslavem Antošem, J. Havlíčka 482, Jilemnice, dohodou
k 31.3 .2018. /Snorbert, 31. 3. 2018/
1

RJ“I schvaluje ukončení nájmu bytu č. 5 v Čp. 41 s Jitkou Řehořkovou, Dolení 41, Jilenmice, dohodou k 3 1.3.2018
a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Čp. 41 s Jitkou Rehořkovou, Dolení 41, Jilemnice, za cenu nájmu 64,0 1
Kč/m2/měsíc ± inflační doložka. /Snorbert, 31. 3. 2018/
2. 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti
Město Jilemnice pro akci „Rozšíření zemního vedení veřejného osvětlení ulice Roztocká k. ú. Jilemnice“ potřebuje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti s vlastníkem komunikace, kterým je Liberecký kraj.
Jedná se o pozemek ppč. 2241/I, ostatní plocha, silnice. Pod komunikací bude proveden protlak v délce 10 in, umístěny
budou startovacíjámy a provedeno podélné uložení vedení v délce 40 ni. Dle ceníku kraje činíjednorázová úplata 3.700Kč
± DPH
—

.

42/18

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti k pozemku ppč. 224 1/1,
ostatní plocha, silnice, v k. ú. Jilemnice pro stavbu „Rozšíření zemního vedení veřejného osvětlení
ulice
Roztocká k. ú. Jilemnice“ s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2. Jednorázová úhrada Činí 3.700 Kč ±
DPH. /Snorbert, 31. 3. 2018/
—

3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3. 1 Svoz bioodpadu ve městě Jilemnice pro období 2018 —2019
Viz příloha č. 2.
.

43/18

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky Č. 03/VZ/2018 s názvem „Svoz bioodpadu ve městě Jilemnice pro období
2018 2019“ výzvu k podání nabídky, seznam urem k obeslání, členy komise pro otevírání obálek a Členy
hodnotící komise.
—

—

3. 2 Stavební úpravy č.p. 85 Jilemnice část A
Viz příloha č. 3.
-

.

44/18

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky Č. 01/VZ/2018 s názvem „Stavební úpravy č.p. 85 Jilemnice
Daniel Flamberg, Zeleznice, Soběraz 36.

—

část A“

-

3. 3 Žádost o výjimku zadání veřejné zakázky „Nákup audiovizuální techniky“
Viz příloha č. 4.
.

45/18

RM schvaluje výjimku u zadání veřejné zakázky s názvem „Nákup audiovizuální techniky“ dle článku 5.3 vnitřní
směrnice č. 10/20 16— Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

3. 4 Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 17-VZ-2017
Rada města svým usnesením č. 262/17 ze dne 8.11.2017 schválila vítěze veřejné zakázky č. I 7/VZ!201 7s názvem „Dodávka
2 ks elektronických kartoték typu rotoniat, MěU Jilemnice odbor správní‘~ kterým jeJ~rma KASYS, s. r. o., Ouldenerova
9, Plzeň. Z důvodu provedení nutných stavebních úprav (zpevnění podlah, iýměna oken, výmalba) v kancelářích není
možné dodržet termín dodávky, kteiý byl kupní smlouvou stanoven do 15.2.2018. Dodatkem se mění termín pro dodávku
rotomatů nejpozději do 15.3.2018. Dodatek č. 1 viz příloha č. 5.
—

—

—

.

46/18

RM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě Č. 17-VZ-2017.

3. 5 Rekonstrukce a mobilní zastřešení jeviště v zámeckém parku, Jilemnice
Viz příloha Č. 7.
I

47/18

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky Č. 02/VZ/2018 snázvem „Rekonstrukce a mobilní zastřešení jeviště
v zámeckém parku, Jilemnice“ Daniel Flamberg, Zeleznice, Soběraz 36.
—

4 SOCIÁLNÍ VĚCI
4. 1 Aktualizace Základní sítě sociálních služeb města Jilemnice na rok 2018
Rada města Jilemnice schválila Základní sít‘ sociálních služeb města Jilemnice na rok 2018 na svém jednání dne
13.12.2017 pod usnesením č. 300/17. Nově navrhujeme základní sít‘ doplnit o Domácí hospic Duha, o.p.s., který nabízí
službu těžce nemocným a umírajícím. Vedle zdravotních úkonů zajišt‘uje odborné sociální poradenství. V roce 2017

2

využívalo terénní hospicovou péči 5 klientů z Jilemnice. Vúzemíje to jediný poskytovatel takto zaměřené služby, zpětná
vazba z územíje velmi pozitivní. Aktualizace
s vyznačením změny viz příloha č. 8.
.

48/18

RM schvaluje aktualizaci Základní sítě sociálních služeb města Jilemnice pro rok 2018 a doptfiuje ji o odborné
sociální poradenství zajišťované poskytovatelem Domácí hospic Duha, o.p.s, Riegrova 655, 508 01 Hořice v
Podkrkonoší.

5 OSTATNÍ
5. 1 Návrh na zrušení usnesení
Viz příloha č. 9.
.

49/18

RM ruší na návrh kontrolního výboru usnesení RM Č. 254/15 ze dne 4.11.20 15.

5. 2 Zřízení hodnotící skupiny
.

50/18

RM zřizuje hodnotící skupinu k posouzení a vyhodnocení žádostí Grantového programu města pro rok 2018 ve
složení: předseda
Vladimír Votoček, členové~ Jana Cechová, Vladimír Horáček, Kateřina Jandurová, Jan
Luštlnec, Petra Novotná, Jiří Paulů, Alena Prchlíková, Jan Sucharda, Lubomír Šnajdr, Vladimír Vinklář.
/Cechová, 28. 2. 2018/
—

—

5. 3 Pracovní skupina koupaliště
14.2.2018 se sešla pracovní skupina koupaliště jmenovaná radou města v roce 2013. Vprůběhu jednání vzešel návrh na
rozšíření pracovní skupiny o další dva členy.
.

51/18

RM schvaluje rozšíření pracovní skuplny koupaliště o Aleše Kožnara a Vladimíra Richtera. /Čechová, 28. 2.
2018/
RM ukládá pracovní skupině předložit návrh dalšího postupu. /Ott, 30. 4. 2018/

Jednání rady města bylo ukončeno v 18.15 hodin.

Fa~stauer

.

~

Zápis byl vyhotoven 21. 2. 2018.

Vladimír Vinklář

Ing. Jana Čechová

místostarosta

starostka

3

