Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice
telč.: 481 565 1111 e-mail: posta@ mesto.jilern cecz

PODKLADY
schůze č. 84 Rady města Jilemnice
konaná dne 22. 6. 2022 v kanceláři starosty města od 07:45 hod.

1. FINANCE
1.1. Rozpočtové opatření účelové dotace, dar
-

Město Jilemnice obdrželo do uzávěrky programu RM neinvestiční účelovou dotaci prostřednictvĺm Libereckého
kraje z Ministerstva práce a sociálnĺch věci ČR pro Pečovatelskou službu v Jilemnici a neinvestiční účelovou
dotaci z Ministerstva zemědělství ČR pro Město městské lesy. Dále z Nadačního fondu ŠKODA AUTO obdržĺ
finanční dar na projektové přípravy suché nádrže na vodním toku Jilemka.
-

Návrh usnesenĺ:
Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 / 2022:
Příjmy
Přĺjmy: Neinvestiční účelová dotace z MPSV

ČR

57 795,00

Výdaje: Pečovatelská služba v Jilemnici
Příjmy: Neinvestiční účelová dotace z MZe ČR

57 795,00
195 557,00

Výdaje: Pěstební činnost v lesnictví

65 557,00

Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva
Příjmy: Nadačnĺ fond ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

130 000,00
150 000,00

Výdaje: Projekt na přípravu suché nádrže na vodním toku Jilemka
Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje

Výdaje

150 000,00
403 352,00

403 352,00

1.2. Poskytnutí daru z rozpočtu LK
Město Jilemnice podalo přihlášku do soutěže Památka roku 2021 Libereckého kraje, a to na akci obnova vnějšího
pláště školy č.p. 288 v Jilemnici. Soutěž jsme vyhráli. S výhrou v soutěži souvisí finanční odměna ve výši 50 tis. Kč.
O poskytnutí této odměny byla sepsána darovací smlouva, která byla následně schválena Zastupitelstvem
Libereckého kraje. Dále je třeba smlouvu ještě před jejím podpisem schválit na straně obdarovaného.

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje smlouvu č. OLP/2374/2022 o poskytnutí daru z rozpočtu Libereckého kraje za
vítězství v soutěži Památka roku 2021 Libereckého kraje.
Přílohy:
84RMPoskytnutíDaruLK

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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2. NEMOVITOSTI

2.1. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě
Město Jilemnice není dlouhodobě spokojeno se stavem plochy budovy autobusového nádražĺ v Jilemnici. Po
jednáních se společností BusLine holding s.r.o., která spravuje budovu (ve vlastnictví společnosti EnergoGas
Invest s.r.o.), došlo k dohodě o pronájmu budovy na deset let s právem nájemce pronajímat prostory. Město se
spolu s pronajímatelem bude finančně podílet na zprovoznění budovy s důrazem na zprovoznění kryté haly a
toalet. Záměr souhlasně projednal finanční výbor.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje smlouvu o budoucí nájemnĺ smlouvě s EnergoGas Invest, s. r. o., Semily, Na
Rovinkách 211, jejímž předmětem je budoucí nájem vlastníkem parc. č. 722/2, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 295 m2 ve městě a katastrálním území Jilemnice, jehož součástí je stavba občanského vybavení
budova s číslem popisným 84 (zázemĺ přilehlého autobusového nádraží), dle předloženého návrhu.

—

Přílohy:
84RM_smlouva_EnrgoGas

3. OSTATNÍ
3.1. Zpráva k analytické části strategického plánování, návrh indikátorů k tématu doprava a mobilita
V rámci nabídnuté bezplatné spolupráce s Národní sítí zdravých měst bylo ze strany města Jilemnice vybráno
téma indikátorů v oblasti doprava a mobilita. Výstupy spolupráce jsou uvedeny v přĺlohách.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice bere na vědomí dokument „Zpráva k analytické části strategického plánování, návrh
indikátorů k tématu doprava a mobilita“. Relevantní náměty / doporučení z uvedeného dokumentu bude město
využívat nejméně do 30. 6. 2024.
Přĺlohy:
A-Sada-analytickych-indikatoru-model-doprava
C2-metody-prognozy-intenzit-generovane-dopravy-201,
mobil, Cl -metodika-pro-pripravu-planu-udrzitelne-mobility, C3-metodika-aktivne-cestovniho-pruzkumu2014, Jilemnice_Zpravalndikatory-DOPRAVA

3.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
ČEZ Distribuce, a. s. žádá město o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby. Jedná se o stavbu zařĺzení distribuční soustavy na pozemkových parcelách v majetku města
Jilemnice, a to Č. 232/2, 219/1, 237/6, 239 a 1789/5, vše v k. ú. Jilemnice. Pozemky se nacházejí v lokalitě Draha,
stavba má označení lE-l 2-4007415 SM—Jilemnice—Na Drahách-náhr. VNN za KNN, č. stavby lE-12-4007415NB8.
Cena za zřízení věcného břemene je vypočtena na 72.900 Kč + DPH.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřĺzenĺ věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-4007415/VB8 s označením IE-12-4007415 SM—Jilemnice—Na Drahách-náhr. VNN
za KNN na pozemkových parcelách č. 232/2, 219/1, 237/6, 239 a 1789/5, vše v k. ú. Jilemnice se společnostĺ
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly. Úhrada za zřízení věcného břemene služebnosti
bude činit 72 900 Kč + DPH.
—

Vvfvořeno v aplikaci UZOb.

—
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3.3. Smlouva o budoucí smlouvě o zařízení služebnosti inženýrské sítě
N_SYS, s. r. o. žádá město Jilemnice o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Jedná se o
stavbu optické sítě na pozemkových parcelách v majetku města Jilemnice, a to Č. 72/5, 74/1, 123, 124/1 125, 126,
128, 129/2, 129/52, 129/55, 129/65, 145/1, 146, 148/1, 148/6 a 1723/7, vše v k. ú. Jilemnice. Pozemky se
nacházejí v lokalitě nemocnice, stavba má označení FTTx_JILM_005_Nemocnice. Cena za zřízení věcného
břemene je vypočtena na 42.930 Kč + DPH.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě
s názvem FTTx_JILM_005_Nemocnice na pozemkových parcelách č. 72/5, 74/1, 123, 124/1, 125, 126, 128,
129/2, 129/52, 129/55, 129/65, 145/1, 146, 148/1, 148/6 a 1723/7, vše v k. ú. Jilemnice. Uhrada za zřízení
věcného břemene služebnosti bude Činit 42.930 Kč + DPH.
—

3.4. Odměna ředitelce Dětského centra
Návrh mimořádné odměny ředitelce Dětského centra Jilemnice.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Dětského centra Jilemnice, jako poděkování
za dlouholetou práci při odchodu do důchodu.

3.5. Termíny schůzí rady města
Mandát rady města zaniká dnem volby nové rady, kterou lze v návaznosti na volby do zastupitelstva města
konané ve dnech 23.

-

24. 9. očekávat přibližně v polovině října.

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice bere na vědomí termíny schůzí rady města do konce jejího mandátu:
14. 9., 5. 10. (nestanoví-li ze závažných důvodů starosta města jinak.
‚

David Hlaváč
starosta

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

Vladimír Vinklář
místostarosta
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