Z Á P I S č. 37
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 6. 2016.
Přítomni:

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

Program:
1) Poskytnutí dotace, revokace usnesení
2) Rozpočtové opatření č. 7/2016
3) Smlouvy o dílo, objednávky prací
4) Investice, opravy majetku
5) Pronájem pozemku
6) Přijetí daru
7) Nabídka na odkoupení pozemku
8) Dotace z Fondu Vysočiny
9) Různé
Hlasování: pro–proti-zdržel se
1. Poskytnutí dotace, revokace usnesení
Usnesení :
Rada města:
1. revokuje usnesení č. 6/36/16, bod. č. 3, o poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč bez DPH spol. Centrum
české historie, o.p.s. na vydání knihy „ANTHROPOID - pravdivý příběh“,
2. schvaluje nákup 5 ks knih “ANTHROPOID – pravdivý příběh” vč. reklamy na přední straně této publikace ve formě znaku města za částku 2 000,- Kč bez DPH od spol. Centrum české historie, o.p.s.
Hlasování: 5-0-0
2. Rozpočtové opatření č. 7/2016
Usnesení :
Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 7/2016, kterým se zvyšují příjmy a výdaje rozpočtu města o částku 268.169,61 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3. Smlouvy o dílo, objednávky prací
Usnesení :
Rada města schvaluje:
1. cenový návrh spol. Kupros s.r.o., Vlkova 23, Praha 3, na doplnění studie pečovatelského domu v ulici
U Pikulky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo; cena za dílo činí 35.000,- Kč,
2. ukládá starostovi zajistit nabídky na projektovou dokumentaci stavby objektu hasičské zbrojnice Ždírec n.D. – poptávkové řízení č. 12/2016.
Hlasování: 5-0-0
4. Investice, opravy majetku
Usnesení :
Rada města:
1. vyhodnocuje nabídky zhotovitelů a objednává provedení dřevěné konstrukce přístřešku pro hry Kohoutov u spol. LubomírMach s.r.o, Velká Losenice; cenová nabídka za výrobu a montáž tesařské konstrukce 115.610,- Kč bez DPH,
2. rozhoduje o stavbě dřevěného přístřešku u bytového domu v Horním Studenci 99; rada ukládá starostovi zajistit dodavatele dřevostavby,
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3. schvaluje změnu konstrukce vozovky v ulici V Údolí – 3. etapa z důvodu malého překrytí kanalizačních přípojek a možnosti poškození přípojek dleprojektovaného provedení; náklady na víceprácečiní
60.938,27 Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
5. Pronájem pozemku
Usnesení :
Rada města:
1. pronajímá manželům Janu a Martině K., čj. MŽ/659/2016, na dobu neurčitou část pozemku parc.č.
11/20 v k.ú. Benátky a stanovuje výši nájemného na 50,- Kč/rok,
2. projednává žádost MŽ/736/206 o pronájem části pozemku parc.č. 342/206 v k.ú. Ždírec n.D. a konstatuje, že žádosti nelze vyhovět, protože pozemek užívá na základě platné pachtovní smlouvy Zemědělská a.s. Krucemburk
Hlasování: 5-0-0
6. Přijetí daru
Usnesení :
Rada města rozhoduje:
1. o uzavření darovací smlouvy mezi městem a Josefem Plíškem, Vinohradská 488, Hlinsko,
IČ: 11600462,
2. že věcné dary, získané na základě darovací smlouvy, budou poskytnuty jako odměny pro účastníky
akce Ždírecký triangl 2016.
Hlasování: 5-0-0
7. Nabídka na odkoupení pozemku
Usnesení :
Rada města projednala nabídku na odkoupení pozemku parc.č. 342/187 v k.ú. Ždírec n.D. a doporučí zastupitelstvu města pozemek odkoupit.
Hlasování: 5-0-0
8. Dotace z Fondu Vysočiny
Usnesení :
Rada města schvaluje uzavření smluv s Krajem Vysočina na dotace z Fondu Vysočiny:
1. Naučná stezka Ranské polesí, dotace 33.767,- Kč,
2. TIC Ždírec n.D., dotace 38.500,- Kč,
3. Přístřešek pro stolní tenis a hry Kohoutov, dotace 100.000,- Kč.
Hlasování: 5-0-0
9. Různé:
Rada města projednává:
1. zprávu Centra pro rodinu Doubravka o činnosti centra v dubnu 2016,
2. zprávu SDH Ždírec n.D. o výjezdech JPO II v roce 2016,
3. informaci o možnostech přípravy stavebních pozemků v k.ú. Ždírec n.D.,
4. informaci o průběhu valné hromady VaK Havlíčkův Brod, a.s., konané 1. června 2016,
5. informaci o průběhu zpracování projektu světelně řízené křižovatky silnicI/34 a I/37; uprojektudochází ke skluzu v termínu dokončení z důvodu požadavků policie na řešení přechodů pro chodce,
6. informaci místostarosty o stanovisku Úřadu práce k zaměstnání Heleny Janovské na veřejně prospěšné
práce; rada města souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti se jmenovanou pro zajištění chodu
informačního centra v červnu 2016 (viz pověření starosty uzavíráním dohod s plněním do 10 tis.Kč),
7. informaci místostarosty o konání valné hromady MAS dne 14. června 2016 v Herálci.

Jan Martinec, starosta v.r.

Ing. Bohumír Nikl, místostarosta v.r.
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