19. SCHŮZE RADY MĚSTA JILEMNICE
konaná dne 29. 7. 2015 od 15.15 hod. v kanceláři starostky města

Přítomni:
všichni členové RM, Faistauer
PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Návrh programu i všechna usnesení byly schváleny jednomyslně.

1. FINANCE
1.1. Přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí 2015
Přehled hospodaření města za 1.pololetí 2015 je zpracován v příloze č. 1. Celkové příjmy za sledované období dosáhly
78.054 tis. Kč, tj.59,1% upraveného rozpočtu. Je předpoklad, že se jednotlivé skupiny příjmů roku 2015 podaří naplnit.
Kapitálové příjmy již nyní vykazují skoro splnění ročního plánu (3.830 tis. Kč, tj. 92,3% rozpočtu), protože se i letos daří
v privatizaci bytů čp. 1207-1213. Vzhledem k aktuálně uzavřeným kupním smlouvám je možné předpokládat přebytek
z kapitálových příjmů za celý rok 2015 ve výši cca 4.700 tis. Kč.
Výdaje za 1.pololetí činily 68.632 tis. Kč, což odpovídá 41,3 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje byly 57.569 tis.
Kč (46,7% rozpočtu) a kapitálové výdaje 11.063 tis. Kč (25,9 % rozpočtu). Výdaje jsou čerpány průběžně, v žádné skupině
nedochází k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Kapitálové výdaje jsou čerpány v souladu
s uzavřenými smlouvami, stěžejní čerpání je očekáváno během 3. a 4. čtvrtletí roku 2015.
Jako každý rok, je i letos procentní vyjádření ovlivněno jednorázovými platbami jak v příjmech, tak ve výdajích (daň za
obec, účelové dotace běžné i kapitálové, plánované velké opravy, jednorázové platby). Výsledky pololetního hospodaření
jednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice jsou příznivé, všechny organizace vykazují kladný hospodářský
výsledek.
Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2015 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného
rozpočtu.

170/15 RM bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí roku 2015.
1.2. Opravy budov škol
V rozpočtu města na rok 2015 v kapitole “Oprava budov škol“ byly mimo jiné vyčleněny finanční prostředky na akce:
1/ Rekonstrukce školního dvora ZŠ Harracha (odhad 630.000,- Kč).
2/ Oprava zdravotně-technické instalace + elektroinstalace včetně stavebních úprav MŠ Jilemnice (budova Spořilovská,
odhad 900.000,- Kč).
Po zpracování podrobné projektové dokumentace, ukončeném výběrovém řízení na dodavatele stavby a využití rezerv je
nutné provést v obou případech navýšení původního rozpočtu.
1/ Rekonstrukce školního dvora ZŠ Harracha, částka navýšení + 150.000,- Kč
(absence kanalizační přípojky a likvidace starého septiku).
2/ Oprava zdravotně-technické instalace + elektroinstalace včetně stavebních úprav MŠ Jilemnice, částka navýšení +
250.000,- Kč (požadavek hygieny na nové podlahy a obklady WC, umýváren a kuchyněk, větší rozsah zakázky).
Na výše uvedených akcích se budou finančně podílet školy. ZŠ J.Harracha snížením provozního příspěvku a zároveň
snížením povinných oprav v rámci rozpočtu školy (bude projednávat ZM). S mateřskou školou je předjednán odvod z fondu
investic.

171/15 RM schvaluje Mateřské škole Jilemnice převod částky 250.000,- Kč z fondu rezerv do fondu investic a následný
odvod z fondu investic ve výši 250.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele.
/Jindřišková, 31. 8. 2015/
172/15 RM schvaluje rozpočtové opatření č.7/2015 :
Příjmy: Odvod příspěvkové organizace Mateřská škola Jilemnice
250.000,- Kč
Výdaje: Opravy budov škol
250.000,- Kč
/Kynčlová, 31. 8. 2015/
1. 3. Žádost o změnu účelu dotace z Grantového programu města
Viz příloha č. 2.
Klub handicapovaných – EURO-CLUB HANDICAP, z.s., zastoupený Věrou Baloušovou žádá o změnu účelu dotace.

173/15 RM schvaluje změnu účelu dotace Klubu handicapovaných – EURO-CLUB HANDICAP, z.s. podle předložené
žádosti. /Kynčlová, 31. 7. 2015/
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1. 4. Příspěvky na poskytnutí finančních darů
V lednu proběhla akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2014 okresu Semily“, kterou pořádalo Okresní sportovní a
tělovýchovné sdružení Semily a byli na ní vyhlášeni i sportovci našeho města. Město Jilemnice bylo požádáno pořadatelem
akce o částku 5 tis. Kč na organizační zajištění.
Nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb žádá město o poskytnutí finančního daru na organizaci dějepisné soutěže
studentů gymnázií ČR a SR. 26.11.2015 se koná již XXIV. ročník. V dubnu proběhla nejprve krajská kola za účasti
studentů z 263 škol, ze kterých pak vzešlo 75 nejlepších včetně studentů našeho gymnázia.

174/15 RM schvaluje příspěvek ve výši 5 tis. Kč Okresnímu sportovnímu a tělovýchovnému sdružení Semily na akci
„Nejúspěšnější sportovec roku 2014“ a příspěvek ve výši 2 tis. Kč nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu
Cheb na organizaci největší středoškolské soutěže s názvem „Dějepisná soutěž studentů gymnázií České republiky
a Slovenské republiky“. /Čechová, 31. 7. 2015/

2. NEMOVITOSTI
2. 1. Pronájem nebytového prostoru v suterénu radnice
Viz příloha č. 3.
O dlouhodobý pronájem nebytového prostoru v suterénu radnice k provozování restaurace požádala společnost PIVOVAR
SVIJANY, a.s., Svijany 25, Příšovice. Zájem o spolupráci je trvalý, společnost se chce podílet i na pořádání kulturních a
společenských akcí města. Nájemní smlouvu vzhledem k nutným úpravám prostoru navrhují uzavřít na delší dobu. Záměr
pronájmu byl zveřejněn.

175/15 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v suterénu radnice k provozování
restaurace s firmou PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany 25, Příšovice, za těchto podmínek:
Doba určitá 15 let.
Nájemné 20 tis. Kč bez DPH měsíčně.
Nájemce provede opravy a investice v rozsahu do výše maximálně 2.470 tis. Kč, ceny těchto prací budou
prokázány nájemcem a odsouhlaseny zástupci města, tyto výdaje budou započítávány proti nájemnému.
/Morávková, 7. 8. 2015/
Navržené usnesení, o němž se již nehlasovalo:
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v suterénu radnice k provozování restaurace
s firmou PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany 25, Příšovice, za těchto podmínek:
Doba určitá 10 let.
Nájemné 18 tis. Kč bez DPH měsíčně.
Nájemce provede opravy a investice v rozsahu dle předloženého návrhu, ceny těchto prací budou prokázány nájemcem a
odsouhlaseny zástupci města, tyto výdaje budou započítávány proti nájemnému.
2. 2. Souhlas s dlouhodobým pronájmem
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici žádá o souhlas s dlouhodobým pronájmem prostor nefrologické ambulance
v době od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2016 v pravidelném čase středa od 15 do 18 hodin pro „Poradnu zdravého životního stylu“.
Poradna bude vykonávat činnost v rámci Programu zdraví 2020 pod hlavičkou Zdravého města Jilemnice.

176/15 RM souhlasí s dlouhodobým pronájmem prostor nefrologické ambulance pro „Poradnu zdravého životního stylu“.
/Morávková, 15. 8. 2015/
2. 3. Výpůjčka části Masarykova náměstí
Marek Navrátil žádá město Jilemnice o spolupráci v rámci pořádané sportovní akce, která proběhne ve dnech 15.-16. 8.
2015 v Jilemnici a okolí. Jedná se o běžecký závod. K tomuto účelu žádá o výpůjčku části Masarykova náměstí, kde bude
lokalizováno místo startu závodu (prostor cca 30x20 m) a povolení užívání znaku města Jilemnice. Na webu www.cutt.cz
bude město uvedeno jako partner závodu. Dále žádá o zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích, kudy závod povede
v době startu dne 15. 8. 2015 od 10 do 10.30 hodin.

177/15 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce k části Masarykova náměstí v Jilemnici s Markem Navrátilem, IČ
65872096, Čeladná 754e, ve dnech 15.-16. 8. 2015 k pořádání sportovní akce. /Morávková, 15. 8. 2015/
RM schvaluje užití znaku města Jilemnice v souvislosti s touto akcí. /Faistauer, 15. 8. 2015/
2. 4. Žádost o pronájem pozemku
Povodí Labe, státní podnik, žádá o pronájem částí pozemků č. 1626/30 a 2328/4 v k. ú. Jilemnice o ploše cca 30 m².
Plochu by potřebovali z důvodu přechodného uložení kamene ze starého zdiva a sedimentu z koryta toku Jilemky na dobu
15.8.-30.9.2015.
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178/15 RM schvaluje pronájem části pozemku ppč. 1626/30 a 2328/4 v k. ú. Jilemnice o výměře cca 30 m² Povodí Labe,
státnímu podniku, závodu Jablonec nad Nisou, Želivského 5, Jablonec nad Nisou, na dobu 29 dní za nájemné 120
Kč. /Morávková, 15. 8. 2015/
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků ppč. 1626/30 a 2328/4 v k. ú. Jilemnice o výměře cca 30 m².
/Morávková, 15. 8. 2015/
3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3. 1. Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2015-2019
Jedná se veřejnou zakázku na služby s předpokládanou hodnotou 8.000.000,- Kč – zadávací proces je plně v režimu zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu města
Jilemnice zadavatel pověřil administrací VZ externí firmu – advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o., U Prašné brány
1, 110 00 Praha 1.
Viz příloha č. 4.

179/15 RM schvaluje vypsání veřejné zakázky č. 02/VZe/2015 s názvem „Údržba místních komunikací ve městě
Jilemnice v zimním období 2015-2019“ – zadávací dokumentaci, technickou specifikaci – rozsah zimní údržby,
návrh smlouvy o dílo, členy komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise.
4. OSTATNÍ
4. 1. Uzavření veřejnoprávních smluv – rušení trvalých pobytů
Obce Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Levínská Olešnice, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec,
Víchová nad Jizerou a Vítkovice požádaly město Jilemnice o uzavření VPS o výkonu přenesené působnosti ve věci
správních řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech, ve znění pozdějších předpisů. Výše nákladů byla stanovena ve třech tarifech podle náročnosti jednotlivých řízení.
Tarify byly určeny podle počtu účastníků řízení (ÚŘ) a náročnosti vedených řízení na základě provedené kalkulace takto:
1.500,- Kč (řízení čítající max. 4 ÚŘ s prohlášením); 4.500,- Kč (max. 4 ÚŘ s dokazování či více než 5 ÚŘ s prohlášením);
8.000,- Kč (více než 4 ÚŘ s dokazováním). Smlouvy za těchto podmínek budou uzavřeny na dobu do 30. 6. 2019.

180/15 RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení o
zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve
znění pozdějších předpisů na dobu do 30. 6. 2019 s těmito obcemi: Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní
Branná, Levínská Olešnice, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Víchová nad Jizerou a Vítkovice. Za výkon
předmětu smlouvy uhradí příslušná obec městu Jilemnice náklady podle náročnosti jednotlivých řízení a to ve
výši 1.500,- Kč (za řízení čítající max. 4 účastníky řízení s prohlášením); 4.500,- Kč (za řízení čítající max. 4
účastníky řízení s dokazování či více než 5 účastníků řízení s prohlášením); 8.000,- Kč (za řízení čítající více než
4 účastníky řízení s dokazováním).
Smlouvy za těchto podmínek budou uzavřeny na dobu do 30. 6. 2019. /Faistauer, 31. 8. 2015/
4. 2. Veřejnoprávní smlouvy – pozemní komunikace
Obce Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Jestřabí v Krkonoších, Paseky nad Jizerou a Víchová nad Jizerou požádaly
město Jilemnice o uzavření VPS o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů).

181/15 RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti ve věci správních řízení dle
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) na dobu do 31. 12. 2015 s těmito
obcemi: Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Jestřabí v Krkonoších, Paseky nad Jizerou a Víchová nad Jizerou.
Za výkon předmětu smlouvy uhradí příslušná obec městu Jilemnice náklady ve výši 20.000,- Kč za každý
oznámený případ.
Smlouvy za těchto podmínek budou uzavřeny na dobu do 31. 12. 2015. /Faistauer, 31. 8. 2015/
4. 3. Systém environmentálního řízení a auditu EMAS na Městském úřadě Jilemnice
Viz příloha č. 5.
Systém EMAS je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, je nejrozšířenějším způsobem, jak může úřad
deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při poskytování služeb zvažuje také jejich
dopady na životní prostředí.
Jedním ze stěžejních dokumentů EMAS je Politika životního prostředí města Jilemnice.

182/15 RM schvaluje dokument: Politika životního prostředí města Jilemnice.
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4. 4. Schválení garantů k problémům vzešlým na veřejném Fóru Zdravého města Jilemnice 2015
Viz příloha č. 6.
V dubnu tohoto roku se uskutečnilo již deváté Fórum Zdravého města Jilemnice, na kterém se definovaly problémy, které
veřejnost trápí. Z jednání vzešel návrh 16 problémů, které byly následně ověřeny anketou. Konečným výsledkem je
důvodová zpráva, která obsahuje 7 problémů města (průmět problémů označených na fóru i v anketě). Součástí této
důvodové zprávy je také návrh garantů, kteří budou dbát nad plněním a realizací úkolů splňujících vyřešení problémů.
Komise Zdravého města a MA21 navrhla okruh možných garantů, RM má pravomoc určit konkrétního patrona každého
problému.

183/15 RM schvaluje navržené garanty k jednotlivým problémům v důvodové zprávě z Fóra Zdravého města Jilemnice
2015. /Čechová, 31. 7. 2015/
4. 5. Žádost o použití znaku města
Vzhledem k tomu, že se město Jilemnice zařadilo mezi sponzory XXIV. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií žádá
Gymnázium Cheb o povolení užívání znaku města v průběhu soutěže na velkoplošném plátnu z důvodu prezentace sponzorů
a zároveň umístění znaku do přehledu sponzorů v závěrečném shrnutí soutěže.

184/15 RM schvaluje použití znaku města v průběhu Dějepisné soutěže studentů gymnázií na velkoplošném plátnu a do
přehledu sponzorů. /Faistauer, 31. 7. 2015/

Jednání bylo ukončeno ve 15.45 hod.

Zapsal:
Faistauer:….....................
Zápis byl vyhotoven 30. 7. 2015.

………………………….....

..…………………………...

Vladimír Vinklář

Ing. Jana Čechová

místostarosta

starostka
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