MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Z Á P I S č. 60
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 14. 06. 2017.
Přítomni:
Host:

Jan Martinec, Ing. Jan Matějka, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil
Mgr. Ota Benc, ředitel školy

Program:
1) Záležitosti ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
2) Program 16. zasedání zastupitelstva města
3) Rozpočtové opatření č. 8/2017
4) Veřejná soutěž č. 04/2017, 06/2017, 07/2017
5) Finanční dar
6) Smlouva o zřízení věcného břemene
7) Pronájem pozemku
8) Záměr pronájmu pozemku
9) Investice, opravy majetku
10) Změna smlouvy
11) Úprava nájemného
12) Domovní řád
13) Dotace z Fondu Vysočiny
14) Opravy a provoz budovy HS 70
15) Podnájem nebytových prostor
16) Žádost SDH Kohoutov
17) Různé

Hlasování: pro–proti-zdržel se
1.

Záležitosti ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
Ředitel školy informoval radní o aktuálních záležitostech školy, zamýšlených opravách učeben o letních
prázdninách a plánech pro školní rok 2017/2018.
Usnesení:
Rada města:
1. souhlasí s vyřazením nepoužívaného konvektomatu invet. číslo A13, pořizovací cena 203 580,- Kč, zůstatková
cena k 30.6.2017 ve výši 21 894,- Kč. Příjem z prodeje konvektomatu bude příjmem rozpočtu ZŠ a MŠ,
2. rozhoduje o poskytnutí peněžité odměny řediteli ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou Otu Bencovi za plnění úkolů
školy v II. pololetí školního roku 201/2017; rozhodnutí tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5-0-0

2.

Program 16. zasedání zastupitelstva města
Usnesení:
Rada města schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva města a doporučí zastupitelstvu schválit:
1. koupi pozemků v k.ú. Nový Studenec,
2. předloží zastupitelstvu nabídku ČD, a.s. na prodej pozemku parc.č. 943/3, k.ú. Ždírec n.D.,
3. zahájit změnu č. 4 územního plánu.
Hlasování: 5-0-0

3.

Rozpočtové opatření č. 8/2017
Usnesení:
Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 8/2017. Příjmy a výdaje rozpočtu jsou rozpočtovým
opatřením zvýšeny o 23 997,76 Kč.
Hlasování: 5-0-0
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4.

Veřejná soutěž č. 04/2017, 06/2017, 07/2017
Usnesení:
Rada města:
1. rozhoduje, na základě doporučení hodnotící komise, hodnotící nabídky ve veřejné soutěži č. 04/2017 DPS
Ždírec nad Doubravou, ulice U Pikulky, o vítězi soutěže, kterým je uchazeč Vlastimil Zelený, Zemědělská 454,
Brtnice, IČ: 10121765,
2. předloží zastupitelstvu města na 16. zasedání návrh na uzavření smlouvy o dílo s uchazečem dle odst. 1.,
3. rozhoduje, že město na základě předložených nabídek ve veřejné soutěži č. 06/2017 „Ulice U Pikulky,
komunikace a kanalizace“ uzavře smlouvu o dílo s firmou Jan Matějka, Hamerská 381, Ždírec n.D., která
podala nejvýhodnější nabídku,
4. jmenuje členy komise pro otevírání a posouzení nabídek uchazečů ve veřejné soutěži č. 07/2017 Kompostéry
pro občany ve složení: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Luděk Špinar, Bc. Libor Málek, Bc. Jana Uchytilová.
Hlasování: bod 1. a bod 2.: 5-0-0, bod 3.: 4-0-1 (hlasování se zdržel J.Matějka), bod 4.: 5-0-0

5.

Finanční dar
Usnesení:
Rada města rozhoduje o poskytnutí finančního daru:
1. ve výši 5 000,00 Kč Aeroklubu Chotěboř na akci „Dětský den a letecká show“, pořádanou 18. června 2017,
2. ve výši 1 000,00 Kč Škoda klubu Havlíčkův Brod, z.s., na spolufinancování automobilové soutěže v červnu
2017.
Hlasování: 5-0-0

Po projednání bodu č. 5 z pracovních důvodů opustil schůzi rady města In. Jiří Pavlíček.
6.

Smlouva o zřízení věcného břemene
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVN-14330041792/090 a VVN14330041792/092 mezi městem Ždírec nad Doubravou a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 280 85 400 na obnovu stožárů VVN v k.ú.
Veselíčko u Žďáru n.S. na pozemcích parc.č. parc.č. 843/1, 843/2 a v k.ú. Jámy na pozemku parc.č. 2365/1.
Hlasování: 4-0-0

7.

Pronájem pozemku
Usnesení:
Rada města:
1. rozhoduje s platností od 15. června 2017 o pronájmu části pozemku parc.č. 243/18, k.ú. Nový Studenec, tak, že
pozemek bude rozdělen na zhruba dvě poloviny, z čehož severní část o výměře 271 m2 bude pronajata žadateli
dle žádosti čj. MŽ/428/2017-2 a druhá o výměře 271 m2 žadateli dle žádosti čj. MŽ/428/2017-1.
2. stanovuje výpovědní lhůtu na jeden rok pro obě strany a dále nájemné pro žadatele dle žádosti čj.
MŽ/428/2017-2 ve výši 100,- Kč/rok; žadateli dle žádosti čj. MŽ/428/2017-1 bude pozemek pronajat
bezúplatně s tím, že žadatel pronajme městu bezúplatně pozemek parc.č. 243/29, k.ú. Nový Studenec.
Hlasování: 4-0-0

8.

Záměr pronájmu pozemku
Usnesení:
Rada města projednává žádost MŽ/697/2017 o pronájem pozemku parc.č. 130/1 v k.ú. Horní Studenec a ukládá
MěÚ zveřejnit záměr pronájmu na úředních deskách.
Hlasování: 4-0-0

9.

Investice, opravy majetku
Usnesení:
Rada města:
1. rozhoduje o objednání výměny podlahové krytiny ve společných prostorách suterénu DPS Nad Řekou 560;
práce v hodnotě 129 275,- Kč bez DPH provede Vladimír Kasal, Ždírec n.D.,
2. rozhoduje o objednání výměny umělého povrchu na oranžovém hřišti na stadionu Na Kopaninách; práce
provede spol. aedint s.r.o. Hlinsko, hodnota zakázky 333 887,40 Kč; odstranění stávajícího povrchu zajistí
spolek TATRAN, úpravu podloží provede fa Zemní práce Marek s.r.o., úpravu a nátěry branek a mantinelů
zajistí spol. aedint s.r.o. Hlinsko.
3. objednává:
a) stavební práce na čekárnách autobusu DIPP (vybourání a pokládka nových podlah, oprava stěn
marmolitem) u Martina Štěpánka, Ždírec n.D., za cenu 85 500,- Kč bez DPH,
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b) zámečnické práce na opravě čekáren u Martina Vavrouška, Ždírec n.D., za cenu 32 000,- Kč,
c) zasklení boků čekáren u Jaroslava Štorka, Benátky, s tím, že cena bude stanovena podle rozměru skutečně
použitého kaleného skla síly 8 mm,
4. schvaluje zakoupení vánoční výzdoby dle nabídky Ateliéru Maur v hodnotě 100 000,- Kč bez DPH,
5. rozhoduje o instalaci silničních obrub a dešťových vpustí v ulici Na Rozcestí; práce provede fa Zemní práce
Marek s.r.o., Ždírec n.D.,
6. rozhoduje o vybudování sjezdů šíře 3 m a chodníků šíře 1,2 m k rodinným domům v severní části ulice Na
Rozcestí dle cenové nabídky fy Zemní práce Marek s.r.o.,
7. rozhoduje o proplacení prací, provedených u klubovny a pohostinství na stadionu, ve výši 161 390,25 Kč vč.
DPH; práce nad rámec smlouvy o dílo, neuvedené ve výkazu výměr: 125 m 2 zámkové dlažby, elektromontáže,
instalatérské práce, vyvložkování + vystrojení komínového tělesa,
8. schvaluje objednání výroby a instalace kuchyňské linky pro potřeby pohostinství na stadionu; linku dodají
Marek a Polanský – MAPO,
9. souhlasí se zajištěním demoličních prací budovy pivnice na stadionu bezprostředně po kolaudaci a uvedení
nového objektu pohostinství do provozu a pověřují starostu zajištěním demoličních prací
10. rozhoduje o opravě hlásičů bezdrátového rozhlasu dle nabídky spol. Mopos Comumunikation, a.s.,
11. rozhoduje o objednání projektu dřevostavby skladu na stadionu na pozemcích parc.č. 358/5 a 356/44; projekt
dodá p. Vlastimil Mach, Ostrov n.O.
12. objednává výstavbu prodloužení veřejného osvětlení v ulici V Údolí; práce v hodnotě 56 691,00 Kč bez DPH
provede fa Josef Vaníček – ELOV, Vojnův Městec.
Hlasování: 4-0-0
10. Změna smlouvy
Usnesení:
Rada města:
1. projednává návrh změny smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti, uzavřené mezi spol. ARRIVA Východní
Čechy a.s. a městem,
2. souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě, kterým se zvyšuje od 1. července 2017 platba za ujetý kilometr
o 1,-Kč, tj. na 31,20 Kč/km.
Hlasování: 4-0-0
11. Úprava nájemného
Usnesení:
Rada města rozhoduje o úpravě nájemného z bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města o inflaci roku 2015 a
2016, celkem 1%, s platností od 1. září 2017, dle návrhu městského úřadu.
Hlasování: 4-0-0
12. Domovní řád
Usnesení:
Rada města rozhoduje o přijetí „Domovního řádu pro dům číslo popisné 119 ve Ždírci nad Doubravou“ s platností
od 15. června 2017.
Hlasování: 4-0-0
13. Dotace z Fondu Vysočiny
Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Krajem Vysočina na poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, a to na opravy
čekáren u zastávek DIPP ve výši 94 000,- Kč z grantového programu Bezpečná silnice 2017 a na rekonstrukci
sociálního zařízení 3. pavilonu ZŠ ve výši 120 000,- Kč z programu Naše škola 2017.
Hlasování: 4-0-0
14. Opravy a provoz budovy HS 70
Starosta informoval radní o záměru pana Jiráska provozovat v budově bývalé školy v Horním Studenci čp. 70
muzeum dětských kočárků, šicích strojů, rozhlasových přijímačů atd. Budovu je nutné opravit – fasáda,
elektroinstalace – a zajistit zabezpečení objektu. Bude vhodné upozornit na existenci muzea návštěvníky města
vhodnou reklamou u silnice I/37.
Usnesení:
Rada města:
1. schvaluje využití převážné části budovy čp. 70 jako výstavní prostory pro výstavní exponáty pana Jaroslava
Jiráska formou bezplatné výpůjčky; vypůjčitelé budou hradit pouze část nákladů na spotřebovanou elektrickou
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energii a otop; podmínkou pro uzavření smlouvy o výpůjčce je uzavření smlouvy mezi městem a manželi
Jiráskovými o ponechání vystavených sbírek s drobnými obměnami v budově po dobu nejméně 5 let,
2. ukládá MěÚ zveřejnit záměr výpůjčky nebytových prostor na úředních deskách města,
3. souhlasí s provedením nutných oprav budovy čp. 70, Horní Studenec a pověřuje starostu a místostarostu
zajištěním oprav.
Hlasování: 4-0-0
15. Podnájem nebytových prostor
Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby Ing. Stanislava Klepetková uzavřela podnájemní smlouvu na podnájem nebytových
prostor v budově Žďárská 1, Ždírec nad Doubravou, které má pronajaty na základě nájemní smlouvy, společnosti
K-ekon.cz spol. s r.o., IČ: 05752131 a to s platností od 15. června 2017. Rada města souhlasí s tím, aby spol. Kekon.cz umístila na vnější plášť budovy označení firmy tabulkou o velikosti do formátu A3.
Hlasování: 4-0-0
16. Žádost SDH Kohoutov
Usnesení:
Rada města:
1. projednává žádost SDH Kohoutov o finanční příspěvek na úhrady nákladů spojených s nákupem pohonných
hmot, spotřebovaných při přípravě jednotky SDH na soutěže,
2. ukládá starostovi vyzvat hasičské sbory Údavy, Kohoutov a Horní Studenec k doložení účasti na soutěžích,
trénincích a výkazech jízd dopravních automobilů tak, aby rada mohla na 61. schůzi žádost posoudit.
Hlasování: 4-0-0
17. Různé:
Rada města bere na vědomí:
a) nabídku spol. ÉTER cz, spol. s r.o. Olomouc na zveřejnění kontaktních údajů města v telefonním seznamu
společnosti za cenu 1 900,- Kč vč. DPH; rada města nabídku na uveřejnění rozšířených dat v seznamu neakceptuje,
b) informaci o konání veřejné sbírky o.s. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v prostorách
supermarketu Albert Ždírec n.D.,,
c) informaci o povolení prací na pokládce kabelu NN v průmyslové zóně pro potřeby spol. KATRING PLUS.
d) poděkování p. Novotného za blahopřání k životnímu výročí,
e) informaci místostarosty o přípravě akce Ždírecký triangl – 24 hodinovka.
Jan Martinec, starosta v.r.

Ing. Bohumír Nikl, místostarosta v.r.
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