Z Á P I S č. 49
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 7. 12. 2016.
Přítomni: Jan Martinec, Ing. Jan Matějka, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil
Hosté:
Mgr, Ota Benc
Program:
1) Informace ředitele ZŠ a MŠ
2) Rozpočtové opatření č. 19/2016
3) Vyhodnocení veřejné soutěže č. 17/2016
4) Program 13. zasedání ZM
5) Uzavření smlouvy na provozování spisové služby
6) Stanovení výše stočného
7) Pronájem budovy čp. 700
8) Smlouva o zřízení věcného břemene
9) Smlouva na zajištění dotace
10) Smlouva s Krajem Vysočina
11) Investice, opravy majetku
12) Veřejná soutěž č. 18/2016
13) Uzavření nájemní smlouvy
14) Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu
15) Dodatek k pojistné smlouvě
16) Výpůjčka automobilu
17) Stanovení nájemného
18) Žádost o prodej pozemku
19) Splátkový plán
20) Dodatek k pachtovní smlouvě
21) Uzavření smlouvy o dílo a příkazní smlouvy
22) Informace o pohledávkách
23) Kniha Podoubraví na starých pohlednicích
24) Odměna řediteli školy
25) Různé
Hlasování: pro–proti-zdržel se

1. Informace ředitele ZŠ a MŠ
Ředitel školy seznámil členy rady města s realizací koncepce rozvoje a řízení školy, s aktuálním děním v základní a
mateřské škole, s personálními záležitostmi, financováním provozu školy apod. a odpověděl na dotazy členů rady.
Usnesení:
Rada města bere na vědomí informace ředitele školy.
Hlasování: 5-0-0
2. Rozpočtové opatření č. 19/2016
Usnesení:
Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 19/2016, kterým se zvyšují příjmy o částku 844.200,00 Kč
a výdaje rozpočtu města o částku 54.921,00 Kč. Hlavním příjmem rozpočtu jsou daňové příjmy – DPH a DPFO, ve
výši 700.000,- Kč.
Hlasování: 5-0-0
3. Vyhodnocení veřejné soutěže č. 17/2016
Usnesení:
Rada města:
1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek určuje vítězem veřejné soutěže č. 17/2016
„Stavební úpravy Luční ulice“ je uchazeč: M-SILNICE a.s. 530 01 Pardubice, IČ: 42196868, cena za dílo
4.076.215,27 Kč; rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo,
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2. rozhoduje o uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru s Ing. Jiřím Markem, bytem Havlíčkův Brod,
3. rozhoduje o uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora s Lukášem Dohnalem, bytem
Krucemburk
Hlasování: 5-0-0

4. Program 13. zasedání ZM
Usnesení:
Rada města:
1. schvaluje návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města,
2. doporučí zastupitelstvu mj. schválit:
- vyhlášku o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu,
- rozpočet ZŠ a MŠ Ždírec n.D. na rok 2017,
- rozpočet města na rok 2017,
- rozdělení darů a příspěvků dle návrhu finančního výboru,
- schválení zásad pro odměňování členů a nečlenů ZM,
- směnu pozemků v k.ú. Nový a Horní Studenec.
Hlasování: 5-0-0
5. Uzavření smlouvy na provozování spisové služby
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačního systému HELIOS eOBEC“ se spol. Asseco Solutions, a.s. Praha dle předloženého návrhu na dobu neurčitou.
Hlasování: 5-0-0
6. Stanovení výše stočného
Usnesení:
Rada města stanovuje výši stočného za odvod splaškových vod do kanalizace ve vlastnictví a správě města v místních
částech města na částku 15,00 Kč/m3 a rok vč. DPH..
Hlasování: 5-0-0
7. Pronájem budovy čp. 700
Usnesení:
Rada města rozhoduje o prodloužení lhůty k podání nabídek na pronájem pohostinství v novostavbě čp. 700 do
31. března 2017, 12:00 hod.
Hlasování: 5-0-0
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008615/VBG003, název stavby: Horní Studenec, p. Bednář, přípojka NN
se spol. ČEZ Distribuce, a.s.“
Hlasování: 5-0-0
9. Smlouva na zajištění dotace
Usnesení:
Rada města na základě podaných nabídek rozhoduje, že město uzavře smlouvu na zpracování podkladů k podání
žádosti o dotaci na výstavbu pečovatelských bytů a na organizaci veřejné soutěže na zhotovitele stavby se spol. IPI,
s.r
.o. Žďárnad Sázavou; cena za zpracování žádosti a za organizaci veřejné soutěže činí 46.000,- Kč.
Hlasování: 5-0-0
10. Smlouva s Krajem Vysočina
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ID 001842.004“ s Krajem Vysočina na
dotaci na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Kohoutov.
Hlasování: 5-0-0
11. Investice, opravy majetku
Usnesení:
Rada města:
1. rozhoduje o úhradě provedení zemních prací pro instalaci optokabelů v lokalitě Nad Řekou – Kopanina; práce
provedla fa ELTER, s.r.o. Hlinsko, cena za dílo 122.841,- Kč bez DPH,
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2. objednává projekt zázemí multifunkčního hřiště u spol. aedint s.r.o. Hlinsko; cena za projekt 49.368,- Kč vč.
DPH,
3. schvaluje nabídku na dodání sekčních vrat od fy Mazel pro SDH Kohoutov za cenu 37.410,- Kč bez DPH,
4. rozhoduje o objednání elektrocentrály HERON EGM 60 AVR-3, 6000W; kupní cena 24.490,- Kč vč. DPH a
dopravy,
5. schvaluje úhradu prací na zpevnění místní komunikace na pozemku parc.č. 722, k.ú. Horní Studenec a parc.č.
210/2, k.ú. Kohoutov; prácev hodnotě 98.463,20 Kč bez DPH provedla fa Jan Matějka,
Hlasování: 5-0-0

12. Veřejná soutěž č. 18/2016
Usnesení:
Rada města rozhoduje o vypsání veřejné soutěže na zakázku malého rozsahu č. 18/2016 – Kanalizace Benátky a
ukládá starostovi oslovit nejméně 3 odborně způsobilé firmy s výzvou k podání nabídky do 20.12.2016.
Hlasování: 5-0-0
13. Uzavření nájemní smlouvy
Usnesení:
Rada města rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy na pronájem STL plynovodu, vybudovaného v rámci akce „Ždírec nad Doubravou, ZTV pro 6 RD V Údolí – plynovod“ se spol. GasNet, s.r.o., Pražská třída 485, 50004 Hradec
Králové.
Hlasování: 5-0-0
14. Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu
Usnesení:
Rada města:
1. rozhoduje s platností od 7. prosince 2016 o přijetí „Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu dle §27 zákona
č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění“,
2. ruší pravidla, schválená radou města 18. května 2016.
Hlasování: 5-0-0
15. Pojistná smlouva na rok 2017
Usnesení:
Rada města rozhoduje o uzavření dodatku k pojistné smlouvě na pojištění majetku města v roce 2017, vč. SSZ na
křižovatce silnic I/34 – I/37 a multifunkčního hřiště; cena za pojištění je 119.051,- Kč; předmětem smlouvy není
pojištění vozového parku města.
Hlasování: 5-0-0
16. Výpůjčka automobilu
Usnesení:
Rada města rozhoduje o uzavření smlouvy o výpůjčce:
1. dopravního automobilu FORD TRANZIT se Sborem dobrovolných hasičů Kohoutov a stanovuje podmínky výpůjčky: vozidlo je určeno pro JPO Kohoutov, bezplatná výpůjčka na dobu neurčitou, parkování automobilu Kohoutov, řidič musí mít nejméně zkoušky pro řízení referentského vozidla,
2. speciálního požárního automobilu CAS 24 MAN 14.285 LA-LF č.IM 10800146 s příslušenstvím, kterou uzavírá
město s ČR – Hasičským záchranným sborem KrajeVysočina na dobu určitou do 6.10.2021; automobil bude
užívat Jednotka požární ochrany 2 Ždírec nad Doubravou.
Hlasování: 5-0-0
17. Stanovení nájemného
Usnesení:
Rada města stanovuje nájemné z nebytových prostor lékárny v budově Mírová 119 v roce 2017 na částku
2.000,- Kč měsíčně.
Hlasování: 5-0-0
18. Žádost o prodej pozemku
Usnesení:
Rada města:
1. projednává žádost čj. MŽ/1565/2016 o prodej části pozemku parc.č. 342/185, k.ú. Ždírec n.D.,
2. nedoporučí zastupitelstvu pozemek odprodat do doby vyřešení rozdělení stavebních parcel na uvedeném pozemku.
Hlasování: 5-0-0
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19. Splátkový plán
Usnesení:
Rada města schvaluje návrh Okresního stavebního družstva Havlíčkův Brod na splátkový plán na úhradu investice v bytě č. 124/3 ve výši 27.650,-Kč; investicí je frézování komínu a vložkování spalinových cest v bytě
členky družstva Bohdany Vančuchové, které je město opatrovníkem ve věcech finančních.
Hlasování: 5-0-0
20. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě
Usnesení:
Rada města rozhoduje o uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě, uzavřené mezi městem a Zemědělskou
a.s. Krucemburk, akciovou společností dne 23.9.2015; dodatek dle přílohy č. 2 k pachtovní smlouvě zpřesňuje
výčtově plochu propachtovaných pozemků pro zemědělské využití na 60, 1297 ha.
Hlasování: 5-0-0
21. Uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní
Usnesení:
Rada města rozhoduje:
1. o uzavření smlouvy o dílo č. 15/2016 se spol. STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o., SNP 1148, Havlíčkův
Brod, IČ:036 54 371 na provedení stavby: Energetická optimalizace objektu, st. 391“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy,
2. o uzavření příkazní smlouvy s Ing. Lukášem Kopeckým, bytem Chotěboř, na výkon autorského dozoru
stavby „Energetická optimalizace objektu, st. 391“,
3. o uzavření příkazní smlouvy s Lukášem Dohnalem, bytem Krucemburk, na výkon technického dozoru
investora stavby „Energetická optimalizace objektu, st. 391“.
Hlasování: 5-0-0
22. Informace o pohledávkách
Usnesení:
Rada města projednává informaci o pohledávkách, které eviduje městský úřad k 5. prosinci 2016.
Hlasování: 5-0-0
23. Kniha Podoubraví na starých pohlednicích
Usnesení:
Rada města rozhoduje, že knihu Podoubraví nejen na starých pohlednicích poskytne darem členům zastupitelstva města a členům redakční rady Našich novin.
Hlasování: 5-0-0
24. Odměna řediteli školy
Usnesení:
Rada města rozhoduje o poskytnutí odměny řediteli ZŠ a MŠ Ždírec n.D. Mgr. Otovi Bencovi za práci a plnění úkolů
v 1. pololetí školního roku 2016/2017.
Hlasování: 5-0-0
25. Různé:
Usnesení:
Rada města bere na vědomí:
1. vyřízení reklamace kvality elektřiny v souvislosti s výpadky světelné signalizace na křižovatce silnic I/34 – I/37,
2. informaci o činnosti Centra pro rodinu Doubravka za listopad 2016,
3. informaci místostarosty o umístění města v soutěži My třídíme nejlépe v roce 2016, a to na druhém místě v kategorii sídel s 2001 až 10000 obyvatel.

Jan Martinec, starosta v.r.

Ing. Bohumír Nikl, místostarosta v.r.
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