Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
telč.: 481 565 111 I e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

ZÁPIS
schůze číslo 86 Rady města Jilemnice
konaná dne 3. 8. 2022 v kanceláři starosty města od 07:45 hod.

Doba jednání:

15 minut

Přítomno:

3 členové rady města, Petr Faistauer

Omluveni:

Evžen Malý, Vladimír Vinklář

Zapisovatel:

Petr Faistauer

O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno elektronicky.

1. Rozpočtové opatření přesun výdajů
-

Pro nové vydání knihy o Jilemnici je vzhledem ke změně cenové situace od září roku 2021 třeba navýšit plánované výdaje v
rozpočtu o 90 tis. Kč, prostředky doporučujeme čerpat z rozpočtové rezervy. Rozpočtován je náklad 1000 ks knihy.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 7

/ 2022
Příjmy

Výdaje

Výdaje: Propagace města kniha o Jilemnici

90 000,00

Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva

-90 000,00

-

Celkem změna rozpočtu příjmy/výdaje

0,00

0,00

Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: O / Zdrželo se: O
Usnesení č. 1/86RM/22 bylo schváleno.

2. Žádost MMN, a. s. o souhlas s provedením revitalizací v areálu nemocnice v Jilemnici
Vedení MMN, a. s. žádá o souhlas s provedením revitalizace komunikací v areálu nemocnice Jilemnice na pozemkových
parcelách 145/23 a částí parcel 145/3,145/1 a 145/12, které jsou v majetku města Jilemnice. Dojde k úpravě komunikací z
hlediska zabezpečení stavebně-technického stavu a dopravně-bezpečnostního řešení odpovídající charakteru komunikace,
dojde ke zřízení nových chodníků mezi hlavním vstupem do areálu nemocnice a vstupem do recepce MMN, a. s. Revitalizace
by byla provedena v říjnu 2022 dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje provedení revitalizace na pozemcích v majetku města v areálu nemocnice v Jilemnici.
Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: O

/ Zdrželo se:

O

Usnesení č. 2/8GRM/22 bylo schváleno.

David Hlaváč
Starosta

Datum vyhotovení: 3. 8. 2022

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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