22. SCHŮZE RADY MĚSTA JILEMNICE
konaná dne 9. 9. 2015 od 19 hod. v kanceláři starostky města
Přítomni:
všichni členové RM, Faistauer
PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Návrh programu i všechna usnesení byly schváleny jednomyslně.

1. NEMOVITOSTI
1. 1. Žádost o pronájem nebytových prostor v areálu služeb
O pronájem nebytových prostor v areálu služeb požádal Zdeněk Kracík, Luční 1063, Jilemnice. Jedná se o prostory
v budově, která je součástí stpč. 643/2 v k. ú. Jilemnice. Prostor by využil jako sklad. Záměr pronájmu byl zveřejněn.

203/15 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře 16,2 m² v budově, která je součástí stpč.
643/2 v k. ú. Jilemnice se Zdeňkem Kracíkem, Luční 1063, Jilemnice, za nájemné 150 Kč/m²/rok, tj. 2.430 Kč
ročně. /Morávková, 30. 9. 2015/
1. 2. Ukončení nájemních smluv k bytům
Ludmila Višňáková, Roztocká 381, Jilemnice, žádá o ukončení nájmu bytu v čp. 381 dohodou k 30.9.2015. Důvodem je její
zdravotní stav, který neumožňuje do budoucna tento byt užívat.
Pavel a Kateřina Farských, Ambrožova 1207, Jilemnice, žádají o ukončení nájmu bytu v čp. 1207 dohodou k 30.9.2015.
Důvodem ukončení nájmu je stěhování.

204/15 RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v čp. 381 v ulici Roztocká v Jilemnici s Ludmilou
Višňákovou, Roztocká 381, Jilemnice, k 30.9.2015. /Morávková, 30. 9. 2015/
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v čp. 1207 v ulici Ambrožova v Jilemnici s Pavlem a
Kateřinou Farských, Ambrožova 1207, Jilemnice, k 30.9.2015. /Morávková, 30. 9. 2015/
1. 3. Žádost o výpůjčku pozemku
Firma TERMIL, a.s., V Nivách 2244/5, Jablonec nad Nisou, žádá o výpůjčku části ppč. 612/1 a 612/3 o výměře cca 50 m² v
k. ú. Jilemnice, a to na dobu 10.9.2015-30.11.2015. Jedná se o ulici J. Harracha před vstupem do nebytového prostoru
v suterénu radnice. Pozemek potřebují pro umístění kontejneru a stavebního materiálu, které budou potřebné pro
rekonstrukci vinárny pod radnicí.

205/15 RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku ppč. 612/1 a 612/3 o výměře cca 50 m² v k. ú.
Jilemnice na dobu určitou 29 dní s firmou TERMIL, a.s., V Nivách 2244/5, Jablonec nad Nisou. /Morávková, 15.
9. 2015/
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku ppč. 612/1 a 612/3 o výměře cca 50 m² v k. ú. Jilemnice.
/Morávková, 15. 9. 2015/
2. ŠKOLSTVÍ
2. 1. Žádost o zvýšení kapacity ŠD Základní školy Jilemnice, J. Harracha 97
Kapacita školní družiny je dosud stanovena na 85 žáků. Ve školním roce 2015/2016 je tato kapacita nedostatečná a dle
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK podporuje, aby do školní družiny mohlo docházet 45%
žáků prvního stupně. Základní škola J. Harracha z tohoto důvodu žádá o zvýšení kapacity školní družiny na 90 žáků.

206/15 RM schvaluje zvýšení kapacity ve školní družině Základní školy Jilemnice, J. Harracha 97, okres Semily na 90
žáků za předpokladu, že zvýšení kapacity nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. /Kynčlová, 14. 9. 2015/
2. 2. Žádost o souhlas s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jilemnice
Viz příloha č. 1.

207/15 RM schvaluje přijetí darů Mateřské škole Jilemnice. /Kynčlová, 14. 9. 2015/
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2. 3. Žádost ZŠ Jilemnice J. Harracha 97 o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě
Viz příloha č. 2.
Ředitelství ZŠ J. Harracha žádá na základě § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), o povolení výjimky z počtu
žáků ve třídě. Výjimku povoluje zřizovatel.

208/15 RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě ZŠ Jilemnice J. Harracha 97, a to v 5. ročníku na 32 žáků za
předpokladu, že zvýšení kapacity nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a že budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví. /Kynčlová, 14. 9. 2015/
2. 4. Informace o průběhu stavby Obnova fasády na budově č.p. 85 (družina)
Viz příloha č. 3.

209/15 RM bere na vědomí informace o průběhu stavby Obnova fasády na budově č.p. 85 (družina).
2. 5. Uzavření nájemních smluv k bytům
Návrh předkládá skupina pro bytové a sociální záležitosti.

210/15 RM schvaluje uzavření nájemních smluv k bytům takto:
K bytu č. 477/5 v čp. 477 v ulici Poštovní s Evou Jarešovou, Za Baštou 1358, Kolín, cena nájmu činí 45,81
Kč/m²/měsíc + inflační doložka. Podmínka: poskytnutí daru.
K bytu č. 483/2 v čp. 483 v ulici J. Havlíčka s Magdou Svobodovou, J. Havlíčka 482, Jilemnice, cena nájmu činí
45,81/m²/měsíc + inflační doložka. Jedná se o výměnu bytu v rámci DPS.
K bytu č. 985/1 v čp. 985 v ulici J. Buchara s Věrou Vrabcovou, Vrchlabí, Slovanská 881, ročník 1924, za cenu
nájmu 50,90 Kč/m²/měsíc+ inflační doložka. Podmínka: poskytnutí daru.
K bytu č. 41/7 v čp. 41 v ulici Dolení s Hanou Buluškovou, Na Žuliánce 1108, Jilemnice na dobu určitou ½ roku,
za cenu nájmu 63,37 Kč/m²/měsíc + inflační doložka.
K bytu č. 381/7 v čp. 381 v ulici Roztocká s Vendulou Spilkovou, Vítkovice 318, za cenu nájmu 63,37/m²/měsíc +
inflační doložka.
/Morávková, 30. 9. 2015/
3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3. 1. Nákup 5 ks parkovacích automatů pro potřeby města Jilemnice
Viz příloha č. 4.

211/15 RM schvaluje vypsání veřejné zakázky č. 11/VZ/2015 s názvem „Nákup 5 ks parkovacích automatů pro potřeby
města Jilemnice“ – výzvu k podání nabídky, seznam firem k obeslání, členy komise pro otevírání obálek a členy
hodnotící komise.
4. OSTATNÍ
4. 1. Přehled o elektrické energii
Viz příloha č. 5.

212/15 RM bere na vědomí přehled odběrných míst a spotřeby elektrické energie.
RM zřizuje pracovní skupinu ve složení Miroslava Kynčlová, Jaroslav Šimůnek, Martin Šnorbert, Vladimír
Votoček.
RM ukládá pracovní skupině předložit návrh postupu pro dosažení úspor za elektrickou energii. /31. 10. 2015/
4. 2. Motivační systém v třídění odpadů
RM na své schůzi konané dne 17. 12. 2014 usnesením č. 249/14 odročila zavedení motivačního systému v třídění odpadů
pro občany s tím, že bude proveden průzkum zkušeností v jiných městech.
Princip motivačního systému, jeho přínos pro občana i město, finanční analýza i shrnutí poznatků z jiných měst jsou
uvedeny v příloze č. 6.

213/15 RM bere na vědomí Zprávu o případném zavedení motivačního systému ve sběru a třídění odpadů pro občany.
RM neschvaluje zavedení motivačního systému ve sběru a třídění odpadů pro občany od roku 2016.
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4. 3. Jednání o koupi budovy bývalé spořitelny

214/15 RM bere na vědomí, že starostka města bude jednat o možnosti koupě budovy bývalé spořitelny.

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zapsal:
Faistauer:….....................
Zápis byl vyhotoven 10. 9. 2015.

………………………….....

..…………………………...

Vladimír Vinklář

Ing. Jana Čechová

místostarosta

starostka
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