MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Z Á P I S č. 67
ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8. 1. 2014.
Přítomni: Jan Martinec, Bohumír Nikl, Jiří Pavlíček, Jiří Uchytil, Jan Matějka
Program schůze:
1) Rozpočtové opatření č. 16/2013
2) Informace o stavu účtů k 31.1.2013
3) Školská rada
4) Umístění reklamních tabulí na sloupech VO
5) Žádost o zkrácení vázací doby
6) Poskytnutí daru
7) Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
8) Uzavření dodatku k pracovní smlouvě
9) Veřejné soutěže, poptávková řízení
10) Podnájemní smlouva
11) Tisk a distribuce Našich novin
12) Odměny členů zastupitelstva
13) Vánoční výzdoba
14) Rekonstrukce budovy KZM
15) Různé
Hlasování: pro– proti-zdržel se
1. Rozpočtové opatření č. 16/2013
Usnesení :
Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 16/2013.
Hlasování: 5-0-0
2. Informace o stavu účtů k 31.12.2013
Usnesení :
Rada města bere na vědomí informaci o předběžném výsledku hospodaření města v roce 2013 a informaci o stavu účtů města k 31.12.2013, který je 11.642.512,44 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3. Školská rada
Usnesení :
Rada města jmenuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, členy školské rady Základní školy
a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou a to Ing. Bohumíra Nikla a Františka Jeřábka ml.
Hlasování: 5-0-0
4. Umístění reklamních tabulí na sloupech VO
Usnesení :
Rada města souhlasí se žádostí spol. AgE – reklamní agentura, s.r.o. o umístění informačního systému
Tesco, tj. 3 ks tabulí o rozměru 67x90 cm, na sloupech veřejného osvětlení v roce 2014. Platbu za
umístění reklamního zařízení stanoví MěÚ dle platných předpisů.
Hlasování: 5-0-0
5. Žádost o zkrácení vázací doby
Usnesení :
Rada města :
1) schvaluje podání žádosti na Ministerstvu pro místní rozvoj o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech 1997 až 2000 a o výmaz zástavního práva u bytů
v domech Družstevní 569 a 570 a náměstí 9.května 400 a 571,
2) rozhoduje, že město objedná právní služby, spojené s převodem domů v Jižní ulici čp. 623, 624, 625
a 626, v Družstevní ulici čp. 569 a 570 a na náměstí 9.května čp. 400 a 571 u advokátní kanceláře JUDr.
Irena Tůmová, Chotěboř.
Hlasování: 5-0-0
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6. Poskytnutí daru
Usnesení :
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000,-Kč na činnost Občanské poradny Žďár nad Sázavou
v roce 2014 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
7. Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
Usnesení :
Rada města rozhoduje o uzavření dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce na zajištění
provozu městských zařízení a vedení obecních kronik v roce 2014. Seznam prací a výše odměn tvoří přílohu zápisu ze schůze.
Hlasování: 5-0-0
8. Uzavření dodatku k pracovní smlouvě
Usnesení :
Rada města rozhoduje o uzavření dodatku k pracovní smlouvě, uzavřené 20.12.2012 s L.V. Dodatek
prodlužuje platnost smlouvy do 31.12.2014.
Hlasování: 5-0-0
9. Veřejné soutěže, poptávková řízení
Usnesení :
Rada města rozhoduje:
A/ o vypsání poptávkového řízení dle pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách:
1) zhotovení projektové dokumentace:
- PD přechod pro chodce Kohoutov
- PD přechod pro chodce + autobusová zastávka Údavy
- PD chodník Nové Ransko
- PD chodník Benátky
2) realizace staveb:
- přechod pro chodce Nové Ransko
- přechod pro chodce Benátky
- oprava MK v Horním Studenci, silnice I/37 – Vyhnálov
- přestavba pošty na byt, Horní Studenec 99
- rekonstrukce WC a umývárny v pavilonu školní jídelny ZŠ
- víceúčelové hřiště Kohoutov: město zadá postupně výstavbu SO hřiště, SO oplocení, SO sklad,
a nákup hracích prvků na dětské hřiště
B/ o vypsání veřejné soutěže dle zákona č. 137/2006 Sb. §38 zjednodušené podlimitní řízení na stavební
práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD
DOUBRAVOU“ ,
C/ že veřejnou soutěž na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH,
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU“ zajistí pro město a VaK Havlíčkův Brod spol. IPI Žďár n.S. za cenu
25.000,-Kč,
D/ že výzvy k podání nabídek v poptávkových řízení a veřejné soutěži budou zveřejněny dle pravidel
rady města nejdéle do 31.03.2014.
Hlasování: 5-0-0
10. Podnájemní smlouva
Usnesení :
Rada města souhlasí s tím, aby nájemce bytu č. 11 v domě čp. 570, Družstevní ulice, uzavřel podnájemní
smlouvu na podnájem bytu s platností od 1.1.2014 na dobu neurčitou.
Hlasování: 5-0-0
11. Tisk a distribuce Našich novin
Rada města projednala formu tisku a distribuce měsíčníku Naše noviny. Náklad NN klesl z 900 na 850
výtisků. Po uzavření prodejen v Novém Ransku a Údavách je distribuce novin v těchto místních částech
špatná. Klesá prodej NN i v dalších místních částech města a tím se zhoršuje informovanost občanů.
Usnesení :
Rada města:
1) rozhoduje:
- únorové číslo měsíčníku Naše noviny, tj. číslo 254, bude vytištěno v počtu 1560 ks,
- měsíčník bude do každé domácnosti na území města distribuován Českou poštou zdarma,
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- rada města rozpočtovým opatřením v průběhu roku zvýší rozpočet města v položce na tisk NN.
2) ukládá:
- městskému úřadu a organizačním složkám města, aby využívali Naše noviny k informacím pro
občany ze všech oblastí veřejné správy,
- redakční radě a šéfredaktorce NN, aby jednali s autory příspěvků o náplni příspěvků do novin
tak, aby byly tyto příspěvky informativní, výstižné a nezvyšovaly zbytečně tiskový rozsah NN.
Hlasování: 5-0-0
12. Odměny členů zastupitelstva
Usnesení :
Rada města:
1) projednává nařízení vlády ČR z 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách členům zastupitelstev,
2) předloží zastupitelstvu města na 20.zasedání k projednání návrh na zvýšení odměn dle NV.
Hlasování: 5-0-0
13. Vánoční výzdoba
Usnesení :
Rada města schvaluje objednání výroby vánoční výzdoby náměstí 9.května od V.M. – řezbářské práce v
hodnotě cca 25 tis.Kč.
Hlasování: 5-0-0
14. Rekonstrukce budovy KZM
Rada města projednala další postup při přípravě rekonstrukce budovy kina. Rada po výsledcích diskuze u
„kulatého stolu“ pozastaví práce na projektu rekonstrukce kina a požádá projektanta o zpracování půdorysného řešení nové stavby sálu a zázemí pro knihovnu na stávajícím pozemku s tím, že by město s podporou SFDI a ŘSD při výstavbě sálu řešilo také světelně řízenou křižovatku silnic I/34 a I/37. S cenovým
návrhem na demolici stávajícího objektu a výstavbu objektu nového seznámí rada zastupitelstvo na
20.zasedání, případně pozve členy zastupitelstva na rozšířené zasedání rady města k této problematice
ještě před tímto zasedáním.
15. Různé:
Rada města bere na vědomí:
1) informaci o průběhu a výsledcích Tříkrálové sbírky 2014 na území města; občané města věnovali na
konto sbírky částku 53.620,-Kč,
2) informaci o možnosti koupě ojetého automobilu VW Transporter v květnu 2014 pro potřeby SDH
Ždírec n.D. v ceně do 100 tis.Kč,
3) informaci o technickém stavu dodávkového automobilu Fiat Doblo a záměru jeho výměny za jiný
vůz kategorie pick-up pro potřeby Služeb města,
4) informaci o jednání s Michalem Olšiakem o možnosti zhotovení a instalace sochy z dílny p. Olšiaka
na území města; městský úřad po osobním jednání s p. Olšiakem uspořádá v Našich novinách a na
webových stránkách města anketu o podobě sochařského díla a místu jeho umístění,
5) poděkování paní J.Čapkové a pana Z.Klementa za blahopřání k životnímu jubileu.
Jan Martinec, starosta v.r.

Ing. Bohumír Nikl, místostarosta v.r.
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