MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Z Á P I S č. 32
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 9. 3. 2016.

Přítomni:

Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jan Matějka, Ing. Jiří Uchytil

Program:
1) Rozpočtové opatření č. 2/2016
2) Pověření Kraje Vysočina
3) Inventarizace majetku města 2015
4) Stanovení výše nájemného
5) Uzavření smlouvy příkazní
6) Poskytnutí daru
7) Informace o činnosti MP
8) Investice, opravy majetku
9) Vyhodnocení veřejné soutěže
10) Audit hospodaření
11) Pronájem pozemku
12) Žádost o prodej pozemku
13) Dotace pro JPO
14) Podoubraví na starých pohlednicích
15) Proplacení dovolené
16) Různé
Hlasování: pro– proti-zdržel se
1. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Usnesení :
Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 2/2016, kterým se upravují příjmy a výdaje
města v roce 2016 o částku 406.842,50 Kč.
Hlasování: 5-0-0
2. Pověření Kraje Vysočina
Usnesení :
Rada města rozhoduje o uzavření smlouvy KUJIP016KI6X mezi Krajem Vysočina jako pověřujícím a
městem Ždírec nad Doubravou jako pověřovaným k poskytování sociálních služeb v roce 2016 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
3. Inventarizace majetku města 2015
Usnesení :
Rada města projednává bez připomínek inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku města k
31.12.2015, předloženou hospodářsko-správním oddělením městského úřadu.
Hlasování: 5-0-0
4. Stanovení výše nájemného
Usnesení :
Rada města stanovuje výši platby za krátkodobý pronájem nebytových prostor klubovny v 2.NP budovy
ve Žďárské ulici 32 na částku 2.000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: 5-0-0
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5. Uzavření smlouvy příkazní
Usnesení :
Rada města rozhoduje o uzavření příkazní smlouvy:
1) s Ing. Miroslavem Mašou, bytem Chotěboř, na výkon činnosti autorského dozoru stavby Ždírec nad
Doubravou, ZTV pro 6 RD v ul. V Údolí a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
2) s Františkem Lédlem, bytem Ždírec n.D., na výkon činnosti technického dozoru stavby Ždírec nad
Doubravou, ZTV pro 6 RD v ul. V Údolí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
6. Poskytnutí daru
Usnesení :
Rada města rozhoduje o poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000,- Kč Stanici Pavlov, o.p.s. Pavlov 54,
584 01 Ledeč n.S., IČ: 28771028. Dar je určen na provoz záchranné stanice.
Hlasování: 5-0-0
7. Informace o činnosti MP
Usnesení :
Rada města se seznámila:
1) se zprávou vedoucího Městské policie Chotěboř s činností MP na území města Ždírec n.D. od
15.12.2015 do 25.02.2016,
2) s informací starosty a místostarosty o jednání s vedoucím MP o plánu činnosti MP na území města v
I. pololetí 2016.
Hlasování: 5-0-0
8. Investice, opravy majetku
Usnesení :
Rada města:
1) schvaluje úhradu ve výši 3.644,- Kč bez DPH za provedení okapů na vstupu do budovy čp. 152,
2) rozhoduje o provedení okapu na tribuně stadionu na Kopaninách; cena za dílo 21.104,- Kč bez DPH,
práce provede Pavel Kertis, Ždírec n.D.,
3) schvaluje úhradu ve výši 1.450,- Kč bez DPH za umístění informací o znaku města v knize „Městská
heraldika Čech, Moravy a Slezska“; město za uvedenou cenu obdrží 10 ks výtisků knihy,
4) projednává návrh Ing. Tomáše Raka na zpracování PD na chodníky a cyklostezky v k.ú. Ždírec n.D.
a pověřuje starostu jednáním o konkrétních nabídkách,
5) rozhoduje o pořízení balíčku software Office Standard 2016 od společnosti AutoCont CZ a.s. Jihlava,
6) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě se spol. Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. Jihlava na projektovou dokumentaci přechodu pro chodce Kohoutov; dodatek řeší osvětlení průtahu Kohoutovem před a
za přechodem; cena za PD se zvyšuje o 36.058,-Kč vč. DPH, termín dokončení projektu do 15.5.2016,
Hlasování: 5-0-0
7) rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan Matějka-autodoprava, Ždírec n.D., Hamerská 381,
na opravy místních komunikací (ceny jsou uvedeny bez DPH):
a) Nový Studenec od čp. 26 k novostavbě na parc.č. 15, cena za dílo 87.551,- Kč,
b) Nový Studenec u čp. 11, cena za dílo 29.393,- Kč,
c) Horní Studenec od č.e. 5 k čp. 54 a čp. 32, cena za dílo 155.458,- Kč,
d) Horní Studenec u čp. 56, cena za dílo 91.781,- Kč,
e) Průmyslová zóna, ulice Pod Tratí-část, cena za dílo 224.618,- Kč,
f) Průmyslová zóna, ulice K Trnávce, cena za dílo 275.705,- Kč,
g) ulice Na Balkáně od čp. 462 k čp. 39, cena za dílo 199.801,- Kč,
i) MK mezi garážemi Na Balkáně, 269.202,- Kč,
j) ulice Zahradní-část, cena za dílo 229.737,- Kč.
Hlasování: 4-0-1 (zdržel se Jan Matějka)
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9. Vyhodnocení veřejné soutěže
Usnesení :
Rada města:
1) rozhoduje, že cenově nejvýhodnější nabídku ve veřejné soutěži na zakázku malého rozsahu č. 3/2016
„Zateplení hasičské zbrojnice Kohoutov“ podal uchazeč Petr Pilař, Ždírec n.D., s kterým uzavře město
smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
2) rozhoduje, že cenově nejvýhodnější nabídku ve veřejné soutěži na zakázku malého rozsahu č. 4/2016
„Zateplení hasičské zbrojnice Nové Ransko“ podal uchazeč Petr Pilař, Ždírec n.D., s kterým uzavře
město smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
3) rozhoduje, že cenově nejvýhodnější nabídku ve veřejné soutěži na zakázku malého rozsahu č. 5/2016
„Oprava ulice Ve Vilkách“ podal uchazeč M-SILNICE a.s. Pardubice, závod H.Brod, s kterým uzavře
město smlouvu o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
10. Audit hospodaření
Usnesení :
Rada města projednává výsledek kontroly hospodaření města v roce 2015, provedený zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dne 7. 3. 2016.
Hlasování: 5-0-0
11. Pronájem pozemku
Usnesení :
Rada města projednává žádost čj. MŽ/240/2016-1 manželů Marie a Milana Plíškových o pronájem části
pozemku parc.č. 6/1 v k.ú. Benátky o výměře cca 325 m2. Rada města s pronájmem nesouhlasí. Pronájem
pozemku by znemožnil užívání pozemku dalšími vlastníky nemovitostí v této lokalitě.
Hlasování: 5-0-0
12. Žádost o prodej pozemku
Usnesení :
Rada města projednává žádost Pavla Kasala čj. MŽ/257/2016-1 o prodej pozemku parc.č. 184/37 v k.ú.
Ždírec n.D. Rada města doporučí zastupitelstvu města pozemek směnit např. za pozemek parc.č. 444/3 a
část pozemku parc.č. 184/2.
Hlasování: 5-0-0
13. Veřejná soutěž č. 9/2016 a 10/2016
Usnesení :
Rada města::
1) vyhlašuje veřejnou soutěž č. 9/2016 na provedení stavby „Klubovna sportovního klubu TATRAN“
na pozemku parc.č. 358/5 a 358/10 v k.ú. Ždírec n.D. a ukládá městskému úřadu vyzvat k podání nabídky v termínu do 30.dubna 2016 nejméně 5 stavebních firem.
2) vyhlašuje veřejnou soutěž č. 10/2016 na dodání projektové dokumentace pro sloučené územní a
stavební řízení pro stavbu „Bytový dům“ na pozemku parc.č. 342/1 v k.ú. Ždírec n.D. a ukládá městskému úřadu vyzvat k podání nabídky v termínu do 30.dubna 2016 nejméně 3 projektové firmy.
Hlasování: 5-0-0
14. Podoubraví na starých pohlednicích
Usnesení :
Rada města souhlasí s uvolněním částky 10.000,- Kč na přípravu a zakoupení knihy „Podoubraví na starých pohlednicích“.
Hlasování: 5-0-0
15. Proplacení dovolené
Usnesení :
Rada města rozhoduje o proplacení části nevyčerpané řádné dovolené z roku 2015 starosty a místostarosty města dle předložených žádostí.
Hlasování: 5-0-0
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16. Různé:
Rada města bere na vědomí:
a) výroční zprávu Svazu tělesně postižených Chotěboř za rok 2015,
b) návrh spol. S.K.SECURITY s.r.o. na ostrahu objektů a výstavbu kamerového systému města; rada
města; rada nebude na nabídku reagovat, jelikož většinu nabízených činností má město zajištěno,
c) projednává žádost Centra Bazalka, o.p.s. České Budějovice, o finanční příspěvek o.p.s.; rada města
neschvaluje poskytnutí daru – důvodem je to, že město přispívá na podobné projekty v rámci regionu
Vysočina,
d) pozvánku OV KSČM v Havlíčkově Brodě na pietní akt u památníku v Leškovicích, konaný
24.3.2016,
e) nabídku spol. REDA a.s. na prodej bezpečnostních reflexních prvků; starosta projedná s ředitelem
školy možnost využití bezpečnostních prvků žáky školy s tím, že město na nákup prvků při zájmu školy
přispěje,
f) informaci místostarosty o průběhu schůzky 2.3.2016 ke zpracování projektu světelně řízené křižovatky silnic I/37 a I/34 u Lázničků,
g) informaci starosty o uzavření smlouvy na zpracování studie rekonstrukce objektu kina.

Jan Martinec, starosta v.r.

Ing. Bohumír Nikl, místostarosta v.r.
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