Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice

telč.: 481 565 111

e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

ZÁPIS
schůze číslo 72 Rady města Jilemnice
konaná dne 12. 1. 2022 v kanceláři starosty od 07:45 hod.
Doba jednání: 45 minut
Přítomno:

5 členů rady města

+

tajemník MěÚ

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: David Hlaváč
Zapisovatel*: David Hlaváč
*Předsedajicĺ v souladu s jednacĺm řádem Rady města určil výše uvedenou osobu.
o veškerých přijatých usnesenich bylo hlasováno veřejně, zdviženĺm ruky.

1. FINANCE
1.1. Rozpočtové opatření

—

účelová dotace

Město Jilemnice obdrželo ke konci roku 2021 účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt
„Obnova retenční nádrže nad školou v k. ú. Jilemnice“. Původně bylo vyjmuto z rozpočtu města schválením
rozpočtového opatření 95/21 zastupitelstva města dne 15.12.2021.

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021:

I

Příjmy:

I Výdaje:
I
I

MŽP ČR

—

účelová dotace na projekt „Obnova retenčnĺ nádrže nad školou

Neinvestiční rozpočtová rezerva

1693.479,01
1693.479,01

Kč
Kč

celková změna příjmů v rozpočk693.479,01 Kč
celková změna výdajů v rozpočtL693.479,01 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O
Usnesení č. 1/72RM/22 bylo schváleno.
Zodpovídá: Trojanová Hana I Termín splněni: 31. 1.2022

2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace čp. 482-483, Jilemnice
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, vyhlášenou formou otevřené výzvy

ĺ /

‘Á
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(zveřejněnou na profilu zadavatele) bez oslovení určitého počtu možných dodavatelů, zadávanou mimo režim
zákona Č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje vypsání veřejné zakázky Č. 01/VZ12022 s názvem „Výměna rozvodů vnitřního
vodovodu a kanalizace čp. 482-483, Jilemnice“ výzvu k podání nabídky, seznam členů komise návrh, návrh
smlouvy o dílo.
—

—

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O I Zdrželi se: O
Usnesení Č. 2/72RM122 bylo schváleno.
Zodpovídá: Šnorbert Martin Termín splněni: 31. 1 2022

Přílohy:
RM72_Výměna rozvodů Čp 482-483_Výzva, RM72_Výměna rozvodů Čp 483-484_Návrh smlouvy,
RM72_Výměna rozvodů čp 482-483_seznam clenu komise
3. OSTATNÍ
3.1. Projekt Jilemnice

—

Zdravé město, Roční plán zlepšování pro rok 2022, stanovení odpovědností pro

definované příležitosti po fóru konaném 23.9.2021.
blok 3.1-1

V minulých dvou letech po odchodu Petry Novotné a s nástupem epidemie Covidu -19, došlo ke stagnaci v činnosti
zdravého města a Místní agendy 21. Pro roky 2020, 2021 tak nebyl vytvořen Plán zlepšování ani hodnotící zprávy
za rok 2019 a 2020. Nyní předpokládáme, že se naučíme žít s Covidem, a proto je předložen radě města po
projednání v komisi zdravého města Roční plán zlepšování pro rok 2022, jehož schválením by měl být opětovně
nastartován proces zapojování veřejnosti a udržitelného rozvoje města. Tento proces probíhá již od roku 2006.
Hodnotící zpráva o činnosti Zdravého města za rok 2021 bude následně předložena zastupitelstvu města a Plán
zlepšování bude součástí hodnotící zprávy. Dne 23. 9. 2021 proběhlo fórum Zdravého města Jilemnice, které
vydefinovalo deset příležitostí a po anketě zbylo osm ověřených příležitostí (podnětů) od občanů. Aby naše město
bylo zdravým městem, mělo by ověřené příležitosti řešit. Proto je do rady města předkládána ke schválení tabulka s
ověřenými i neověřenými příležitostmi s návrhem garantů a odpovědnosti orgánů města.

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje Roční plán zlepšování pro rok 2022 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 I Proti: O / Zdrželi se: O
Usnesení Č. 3aÍ72RM/22 bylo schváleno.
Přílohy:
RM72_Zdravé město_RoČnĺ Plán zlepšování pro rok 20
blok 31-2

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice bere na vědomí Osm příležitostí města Jilemnice vydefinovaných při fóru Zdravého
města a ověřených anketou a schvaluje garanty a odpovědnost jednotlivých orgánů města.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O
Usnesení Č. 3bÍ72RM122 bylo schváleno.
Přĺlohy:
RM72_Zdravé město_OSM PŘÍLEŽITOSTÍ MĚSTA JILEMNIC
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3.2. Základní sít‘ sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022
Zastupitelstvo města Jilemnice schválilo dne 15. 9. 2021 pod usnesením č. 66/2 1 grantový program Sociální služby
ORP Jilemnice na rok 2022. Tento grantový program je financován z příspěvků obcí ORP Jilemnice, vyjma Pasek
nad Jizerou. Jednou ze základních podmínek pro možnost žádat O dotaci je zařazení sociální služby v Základní síti
sociálních služeb ORP Jilemnice, kde jsou zařazeny služby nezbytné pro řešení nepříznivé sociální situace klienta
ORP. Starostové zapojených obcí odsouhlasili navrženou síť na přelomu prosince 2021 a ledna 2022. Ta je nyní
předkládána ke schválení radě města, změny v síti jsou vyznačeny čeiveně.
Odborné sociální poradenství, které zajišťuje Advaita v Semilech, je pro obyvatele Jilemnicka spádově dostupnější
než Liberec. Zaměřuje se na osoby se závislostmi.
Pečovatelská služba Dolní Kalná je vyřazena ze sítě, protože k 31. 12. 2021 ukončuje svoji činnost.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje Základní sít‘ sociálních služeb ORP Jilemnice na rok 2022 dle předloženého
návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 I Proti: O / Zdrželi se: O
Usnesení č. 4172RM/22 bylo schváleno.
Přílohy:
RM72 základní sít soc.služeb ORPZSSSORP_Jilemnice

3.3. Sraz rodáků a přátel města Jilemnice
blok 33-1

V termínu 6.-8. května je připravován sraz rodáků a přátel města Jilemnice. Akce bude připomínkou historických,
ale i současných osobností spojených s městem. Program bude obsahovat jejich ocenění formou Pamětní medaile
města Jilemnice či formou čestného občanství. Program i návrhy na ocenění budou připraven pracovní skupinou ve
spolupráci s komisemi rady města.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice bere na vědomí přĺpravu srazu rodáků a přátel města Jilemnice.
Výsledek hlasování:
Pro: 5/Proti: 0/Zdrželi se: O
Usnesení č. 5aI72RM/22 bylo schváleno.
blok 33-2

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice ukládá pracovní skupině ve složení Hlaváč, Faistauer, Luštinec, Paulů, Krausová
předložit RM návrhy a program Srazu rodáků a přátel města Jilemnice ke schválení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O
Usnesení č. 5b172RM/22 bylo schváleno.
Zodpovídá: Hlaváč David I Termín splnění: 30. 4. 2022

3.4. Žádost o schválení nového Organizačního řádu příspěvkové organizace Společenský dům Jilm
blok 34-1

V souvislosti se začleněním Městské knihovny Jaroslava Havlíčka do příspěvkové organizace Společenský dům
Jilm žádá ředitel SOJ o schválení nově vypracovaného Organizačního řádu.
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Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje Organizační řád příspěvkové organizace Společenský dům Jilm dle
předloženého návrhu.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 6aI72RM/22 bylo schváleno.
Přílohy:
RM72_Organizační řád SDJ
blok 3.4-2

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice bere na vědomí, že v souvislosti se začleněním Městské knihovny Jaroslava Havlíčka
pod Společenský dům Jilm zaniká organizační složka jako součást Základní organizační normy města Jilemnice.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 6b172RM/22 bylo schváleno.

3.5. Změna v redakční radě zpravodaje
blok 3.5-1

Na vlastní žádost opouští redakční radu Zpravodaje města Jilemnice její dosavadní členka Jana Seifertová.
Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice odvolává členku redakční rady zpravodaje města Janu Seifertovou na její vlastní žádost.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O
Usnesení č. 7a/72RM/22 bylo schváleno.
Zodpovídá: Hlaváč David Termín splnění: 17. 1.2022

blok 3.5-2

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice jmenuje členkou redakční rady zpravodaje města Anetu Podsedníčkovou
Výsledek hlasování:
Pro: 5/Proti: O/Zdrželi se: O

Usnesení č. 7bf72RMÍ22 bylo schváleno.
Zodpovídá: Hlaváč David lTermín splnění: 17. 1.2022

starosta

Vladimír Vinklář
místostarosta

Datum vyhotovení: 12. 1. 2022
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