71. SCHŮZE RADY MĚSTA JILEMNICE
konaná dne 15. 12. 2021 od 7.45 hod. v kanceláři starosty města

Přítomni: všichni členové rady města (Richter on line), Faistauer

PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Návrh programu všechna usnesení byly schváleny jednomyslně.

1 FINANCE
1. 1 Rozpočtové opatření účelové dotace
Město Jilemnice obdrželo do uzávěrky programu RM neinvestiční účelovou dotaci Libereckého kraje na akci Výměna
krytiny ZŠ Komenského‘ alici projekt „Evropský týden mobility Jilenmici. Dá/e obdrželo prostřednictvím Libereckého
kraje neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR na běžné výdaje pro hasičský záchranný sbor JSDHO
Jilemnice a Ministerstva zemědělství ČR neinvestiční účelovou dotaci na lesní hospodářské osnov). Z Ministerstva
životního prostřed byla městu Jilemnice poskytnuta neinvestiční účelová dotace na zmírnění dopadů kůrovcové gradace
v wce 2020
—

‚‚
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. t 1/2021:
Příjmy: LK neinvestiční účelová dotace výměna krytiny ZS Komenského
Výdaje: Zachování a obn.kutt památek města
Příjmy: LK neinvesliční účelová dotace Evropský týden mobility v Jilemnici
Výdaje: Uzemní rozvoj (Zdravá města)
Příjmy: LK neinvestiční účelová dotace požární ochrana
Výdaje: Požární ochrana
Příjmy: MZe CR lesní hospodářské osnovy
Výdaje: Nákup ostatních služeb LHO
Příjmy: MZP CR neinvestiční účelová dotace pro městské lesy
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva
Celková změna příjmů v rozpočtu
Celková změna výdajů v rozpočtu
-

—

—

—

—

—

—

—

300.000,00 KČ
300.000,00 Kč
36.169,25 Kč
36.169,25 Kč
143.376.00 Kč
143.376,00 Kč
163.872,00 Kč
163.872,00 Kč
122.923,00 Kč
122.923,00 Kč
766.340,25 Kč
766.340,25 Kč
/Trojanová, 31. 12. 2021/

1. 2 Rozpočtové opatření Sběr a svoz komunálních odpadů, Pečovatelská služba, Požární ochrana
Výdaje za svoz a likvidaci komunálních odpadů přesáhnou i‘ roce 2021 rozpoctovanou částku přibližně o 200 tis. Kč.
Zároveň však vyšší množství separovaného odpadu představuje vyšší příjmy od Eko-komu a systémů zpětného odběru.
Doporučujeme navýšit příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu za Sběr a svoz komunálních odpadz) o 200 tis. Kč.
Dotační tituly pro Pečovatelskou službu nebyly %‘ roce 2021 obdrženy v rozpočtované výši. Pro zabezpečení výdajů
Pečovatelské služby doporučujeme převést prostředky ve výši 120 tis. Kč z paragrafu rozpočtu Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň (kde nebudou dočerpány) na paragraf rozpočtu Pečovatelská služba.
Hasičský záchranný sbor JSDHQ Jilemnice obdržel v roce 202! na náhradách za zásahy im dopravních nehod 78.400,- Kč.
Získané prostředky využije na poktjtí zvýšených nákladů i‘ závěru roku (opravy). Doporučujeme navýšit výdaje na Požární
ochranu proti příjmové stráně rozpočtu Př{jaté pojistné náhrady.
-

.
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021:
Příjmy: Kompenzace za tříděný odpad
Výdaje: Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje: Pečovatelská služba
Výdaje: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy: Přijaté pojistné náhrady
Výdaje: Požární ochrana
Celková změna příjmů v rozpočtu
Celková změna výdajů v rozpočtu

200.000,00 Kč
200.000,00 Kč
120.000,00 Kč
-120.000,00 Kč
78.400,00 Kč
78.400,00 Kč
278.400,00 Kč
278.400,00 Kč
/Trojanová, 31. 12. 2021/

1. 3 Rozpočtové opatření účelové dotace
Město Jilemnice odesílá vratku nevyčerpané účelové tniiisjercvé dotace Zla výkon SPOD (sociálně právní ochrany dětí,)
Muusterstvu práce a sociálních věcí CR prostřednictvím kraje. Dále město obdrželo prostředtuctví;n Libereckého kraje
neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva zemědělství na obnovu. zajištění (I výchovu lesních porostů
—

.
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RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/202 t:
Příjmy: LK dotace soc. právní ochranu dětí
Výdaje: Činnost místní správy SPOD
Příjmy: LK dotace na výchovu lesních porostů
Výdaje: Pěstební činnost v lesnictví
Celková změna příjmů v rozpočtu
Celková změna výdajů v rozpočtu
—

270.00000 Kč
270.000,00 Kč
29.42400 Kč
2942400 Kč
240.576,00 Kč
240.576,00 Kč
/Trojanová, 31. 12. 2021/
-

-

-

—

-

-

-

1. 4 Podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice“
Viz příloha č. 1. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu
Podpora obcís 300! 10000 obyvateli pro dotační titul /17d8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, číslo
výzvy 1/2022/] 17D8220. Cíle,,, podprogramu je podpora obnovy a rozvoje středně velkých obcí, zvýšení kvality života
obyvatel a zlepšení atraktivity obecního prostoru, přičemž podporovanou aktivitou v tomto dorační,,i titulu je obnova
(rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané. Pro tyto účely předkládáme
žádost o dotaci na projekt s názvem ‚‚Oprava objektu MS Zámecká, Jilemnice“, jehož předmětem je oprava podlah a
omítek, výměna rozvodi‘i ústředního topení, oprava obkladů, příček, SDK podhledů, interiérových dveří a trubních rozvodů,
úpravy sociálního zázemí včetně souvisejících stavebních úprav. Celkové předpokládané náklady činí cca 19.000.000 Kč
včetně DPH, přičemž realizace hude rozložena do dvou let, dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Původním záměrem bylo předložit žádost o dotaci na rekonstrukci ZS Komenského čp. 103, což
také schválila RM usnesením č. 109121 ze dne 3. 11. 2021. Na základě přehodnocení projektových priorit města se však
rozhodlo využít tento dotační titul na rekonstrukci MŠ Zámecké.
—

—

.
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Rekonstrukce a přestavba
RM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci do dotačního titulu I l7d8220E
veřejných budov na projekt s názvem „Oprava objektu MS Zámecká, Jilemnice“.
RM ruší záměr podání žádosti o dotaci do dotačního titulu I l7d8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov na projekt s názvem „Stavební úpravy ZS Komenského čp. 103 v Jilemnici“.
—

—

1. 5 Odpis dlužného nájemného
Správce bytového fondu ‚něsta Jilemnice žádá město jako vlastníka bytových jednotek o odpis dlužného nájemného u
zemřelých nájemmi íků viz příloha č. 2.
—

.

133/21 RM schvaluje odpis dlužného nájemného z bytů za zemřelé nájemníky dle přílohy. /Šnorbert, 31. 12. 2021/
1.6 Žádost Dětského centra Jilemnice o změnu ve schválených závazných ukazatelích pro rok 2021
Dětské centrum Jilenunce, přLvpěvková organizace, žádá o povolení změny schváleného závazného ukazatele
mzdy na částku 9.925.000,00 Kč. Navýšení je kryt z dotací MPSVa ZPa nedotýká se rozpočtu města.
134/2l

—

limitu pro

RM schvaluje změnu schváleného závazného ukazatele limitu pro mzdy z rozpočtu Dětského centra Jilemnice,
příspěvkové organizace, na částku 9.925.000,00 Kč. /Trojanová, 31. 12. 2021/
—

2 OSTATNÍ
2. 1 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství (POH) města Jilemnice za rok 2020
Povinnost vyhodnotit plnění cílit a opatření POU obce za příslušný rok je ustanovena v 44 odst. 1], zák. 18.5/2001 Sl).,
odpadech. Není však pouze zákonnou povinností, ale zároveň poskytuje ukazatele o odpadovém hospodaření obce.

O

S
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RM bere na vědomí Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Jilemnice za rok 2020.

2. 2 Připomínky k navrhovaným změnám provozu tržnice
Viz přdoha č. 3.
S

136/21 RM bere na vědomí připomínky k navrhovaným změnám provozu tržnice v bývalém pivovaru ze dne 22. II.
2021.

2

2. 3 Terminy schůzí rady města pro 1. pololetí 2022
137/21 RM bere na vědomí termíny schůzí rady města pro I. pololetí 2022: 12. I.. 26. I. 6. 2., 2.3.. 16.3.6.4., 27. 4.,
4. 5., IS. 5.. 8. 6., 22. 6. (pokud starosta města nerozhodne ze závažných důvodů jinak).

Jednání bylo ukončeno v 8. 00 hod.

Zapsal:
Faistauer

Zápis byl vyhotoven IS. 12. 2021.

David Hlaváč

Vladimír Vinklář

starosta

místostarosta
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