konaná dne 7. 2. 2018 od 15.30 hod. v kanceláři starostky města

Přítomni:
4 členové RM, Exnerová
Omluven: Vaněk

PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Návrh programu včetně dodatku (bod 4.1) i všechna usnesení byly schváleny jednomyslně.
1 FINANCE
1. 1 Rozpočet města Jilemnice na rok 2018
Dle schválené směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemniceje radě města předkládán kprojednání návrh rozpočtu
města Jilemnice na rok 201& Podrobné členěníje vpřílo~e Č. 1.
Navržený rozpočet obsahuje:
.
Přehled hospodaření roku 2017 s vyčíslením přebytku ve výši 57.116tis. Kč. Tento je zapojen do rozpočtu 2018.
.
Projednané běžné př(jmy a běžné výdaje s limity danými J~nančním výborem.
.
Návrh sdílených a výlučných daní na 75.000 tis. K‘~ cožje 105,7% skutečnosti roku 2017.
.
Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací.
.
Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 69.515 tis. Kč.
.
Aktualizované víceleté projektyjak investiční, tak neinvestiční.
.
Rozpočtovou neinvestiční rezervu ve výši 926 tis. Kč, investiční rezervu ve výši 1 mil. Kč.
Celkové př(jmy na rok 2018 jsou navrhovány v částce 153.880 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 210.996 tis. Kč~ Jinancování
57.116 tis. K~ které tvoří zapojení přebytku z roku 2017. Tento návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen vedení,,i města
dne 30.1.2018 a předložen jinančnímu výboru města kprojednáni~ které se uskutečnilo 5.2.2018. Konečné schválení
rozpočtu na rok 2018 je plánováno na jednání ZM dne 28. 2. 2018.
.
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RM souhlasí s návrhem rozpočtu města Jilemnice na rok 2018 a doporučuje jej ke schválení v zastupitelstvu
města s těmito změnami:
Příjmy: Daňové příjmy DPH
± 500.000 Kč
Výdaje: Příspěvky spolkům
± 4 15.000 Kč
Výdaje: Nákup audiovizuální techniky
± 150.000 Kč
Výdaje: Neinvestiční rezerva
65.000 Kč
—

-

1. 2 Žádost o souhlas s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci
Příloha Č. 2.
.
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RM schvaluje přijetí darů Dětskému centru Jilemnice, příspěvková organizace. /Kynčlová, 9. 2. 20 18/

2 NEMOVITOSTI
2. 1 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu
Václav a Lucie Hamanovi, Nádražní 213, žádají o uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Jedná se o uložení vodovodní
přípojky do pozemku v majetku města, a to do účelové komunikace na ppč. 2101/2 v k. ú. Jilemnice v místě nad železničním
přejezdem a dále sjezd na účelovou komunikaci. Uložení vodovodní přípojky a sjezd bude sloužit pro nově budovaný
rodinný dům žadatelů na ppč. 2019/6. Uložení přípojky bude provedeno překopem účelové komunikace v celé šíři 2,5 rn,
sjezd bude proveden v zámkové dlažbě.
Cena dle ceníku jednorázových úhrad za překop vozovky pro j5‘zické osoby činí 1 tis. Kč + DPH, za sjezd také 1 tis. Kč ±
DPH.
.
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RľvI schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na ppč. 2101/2 v k. ú. Jilemnice pro stavbu vodovodní
přípojky a sjezdu pro nově budovaný rodinný dům na ppč. 20 19/6 v k. ú. Jilemnice. Smlouva bude uzavřena za
jednorázovou úhradu 2 tis. Kč + DPH. /Snorbert, 28. 2. 2018/

ĺ

1

~

2. 2 Uzavření nájemní smlouvy k pozemku ppč. 462 v k. ú. Jilemnice
Juliana Kostečková požádala město Jilemnice o pronájem částí Masamykova náměstí za účelem pořádánífarmářských trhů.
Tak jako vpředchozích letech budou trhy pořádány každý sudý pátek vyjma státních svátků a dnů, kdy budou na náměstí
pořádány jiné akce ~armarky, pout‘ apod.). Trhy budou pořádány v souladu s tržním řádem a budou mít stejnou podobu a
podobný rozsah jako v letech 2016 a 2017s iýjimkou otevírací doby, která bude končit ve 16 hodin. První trh předpokládá
žadatelka uskutečnit vpátek 23.3 .2018, ukončení sezónyfarmářských trhů 2018 předpokládá na přelomu měsíců listopad a
prosinec 2018.
Záměrem města bylo podpořit konání farmářských trhů na náměstí a dlouho se nedařilo najít vhodného provozovatele.
Konání trhů se vpředchozích dvou letech osvědčilo a město by proto chtělo trhy podpořit i v roce letošním. Došlo k oživení
náměstí v dobějejich konání a občanům byla poskytnuta možnost zakoupit výrobky přímo odfarmářů, ev. odjejich přímých
výrobců.
Před uzavřením nájemní smlouvy je nejprve nutné zveřejnit záměr pronajmu části náměstí.
.
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RM schvaluje záměr pronájmu části ppč. 462 v k. ú. Jilemnice o výměře cca 223 m2. /Šnorbert, 28. 2. 2018/

2. 3 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Michal Havlí& investor plynovodní přípojky pro čp. 409, žádá město Jilemnice o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemnene se společností GasNet, s. r. o.
V květnu 2017 byla s Michalem Havlíkem uzavřena smloüva o právu provést stavbu plynovodní přípojky na ppč. 1092 v k.
ú. Jilemnice (ulice Knoblochova) k čp. 409, smlouva bylá uzavřena bezúplatně. V současné době se investor dohodl
s plynaři, že přípojku převezmou aje třeba uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Přípojka byla provedena protlakem
v délce 7,9 rn, cena dle ceníku činí 100,- Kč za metr + DPH. Cena celkem tedy činí 790,- Kč ± DPH.
.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 1092 v k. ú. Jilemnice pro stavbu s názvem
„NTL plynovodní přípojka pro Č.p. 409, ul. Knoblochova, Jilemnice, číslo stavby 99002092634“ se společností
GasNet, s.r.o., Ustí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96 jako oprávněným a Michalem Havlíkem, Knoblochova 409,
Jilemnice jako investorem. Smlouva bude uzavřena za jednorázovou úhradu ve výši 790,- Kč ± DPH. /Snorbert,
28. 2. 2018/

3 ŠKOLSTVÍ
3. 1 Vzdání se funkce ředitelky Základní umělecké školy Jilemnice, příspěvková organizace, vyhlášení konkurzu
Viz příloha č. 3. Hana Hauková oznámila písemně, že se vzdává funkce ředitelky Základní umělecké školy Jilemnice,
příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2018.
.
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RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní umělecké školy Jilemnice, příspěvková organizace ke
dni 31.7. 2018. JCechová, 9.2. 2018!
RM vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Jilemnice,
příspěvková organizace, ve znění přílohy č. 3b. /Cechová, 9. 2. 2018/

3. 2 Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy speciální a mateřské školy
speciální Jilemnice
Viz příloha č. 4. Usnesením RM č. 243/17 byla Jana Tunysová jmenovaná do funkce ředitelky Základní školy speciální a
mateřské školy speciální Jilemnice na dobu určitou do provedení konkurzního řízeni, nejdéle však do 30. 6. 2018.
.
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R1“I vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy speciální a mateřské školy
speciální Jilemnice, ve znění přílohy č. 4. /Cechová, 9. 2. 2018/

4 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4. 1 Rekonstrukce a mobilní zastřešení jeviště v zámeckém parku, Jilemnice
Viz příloha č. 5.
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RM schvaluje vypsání veřejné zakázky č. 02/VZ/2018 s názvem „Rekonstrukce a mobilní zastřešení jeviště
v zámeckém parku, Jilemnice“ výzvu k podání nabídky, seznam I~rem k obeslání, členy komise pro otevírání
obálek a členy hodnotící komise.
—
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5 OSTATNÍ
5. 1 Evidence stížností 2016 a 2017
Vletech 2016 a 2017 byly v souladu s vnitřní směrnicí č. 5/2016 zaevidovány 3 stížnosti (‘2016 2, 2017 1,). Texty
stížností i s nimi související dokumentace jsou k nahlédnutí na sekretariátě starostky města a hudou k nahlédnutí také na
jednání rady města.

—

—

.
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RM bere na vědomí informaci o počtu stížností evidovaných podle vnitřní směrnice č. 5/20 16 vletech 2016 a
2017.

5. 2 Významné akce města v roce 2018
Viz příloha č. 6.
.
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RM schvaluje významné akce města v roce 2018 dle předloženého návrhu.

Jednání rady města bylo ukončeno v 16.30 hodin.

Zapsala:
Exnerová :

~‘~‘

~t~~‘/2-YL.

J

Zápis byl vyhotoven 7. 2. 2018.

Vladimír Vinklář

Ing. Jana Čechová

místostarosta

starostka
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