
Město Jilemnice

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
telč.: 481 565 111 I e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

PODKLADY
schůze č. 85 Rady města Jilemnice

konaná dne 20. 7. 2022 v kanceláři starosty města od 07:45 hod.

1. FINANCE

1.1. Rozpočtové opatření - účelové dotace

Město Jilemnice obdrželo do uzávěrky programu RM neinvestiční účelovou dotaci prostřednictvím Libereckého kraje z

Ministerstva vnitra ČR na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Jilemnici. Dále na základě

podepsané smlouvy o dotaci s Libereckým krajem obdrží město neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na

projekt ‘Obnova ohradní zdi areálu zámku v Jilemnici I. etapa“.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 / 2022

Příjmy Výdaje

Příjmy: Neinvestiční účelová dotace z KÚ Liberec 150 000,00

Výdaje: Provozní výdaje SDH 150 000,00

Příjmy: Neinvestiční účelová dotace z KÚ Liberec 1 000 000,00

Výdaje: Zachování a obnova památek 1 000 000,00

Celkem změna rozpočtu př,jmy / výdaje 1 150 000,00 1 150 000,00

1.2. Rozpočtové opatření - DPH, přesun výdajů

V rámci pěstební a těžební činnosti v lesnictví byl navýšen příjem města za prodej vytěženého dřeva a zároveň navýšen odvod

DPH z těchto příjmů o 450 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu. Navrhujeme rozpočtovým opatřením navýšení paragrafu platba

DPH za ekonomické činnosti ve výdajové části rozpočtu proti navýšení příjmu z lesního hospodářství na příjmové části rozpočtu.

Pro vybudování workoutové hřiště v areálu Hraběnka je třeba navýšit plánované výdaje v rozpočtu o 210 tis. Kč, prostředky

doporučujeme čerpat z rozpočtové rezervy. Nadační fond ŠKODA AUTO aktuálně vyřizuje žádost o finanční dar na vybudování

tohoto areálu.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ 2022
Příjmy Výdaje

Příjmy: Lesní hospodářství 450 000,00

Výdaje: Platba DPH za ekonomické činnosti 450 000,00

Výdaje: Workoutové hřiště - Hraběnka 210 000,00

Výdaje: Rozpočtová rezerva -210 000,00

Celkem změna rozpočtu přimy/ výdaje 450 000,00 450 000,00
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1.3. Smlouva č. OLP/3159/2022 o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Město Jilemnice požádalo z programu Č. 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů o účelovou dotaci ve výši

120.000 Kč na projekt s názvem „Pořízení domácích kompostérů pro občany města Jilemnice“. V rámci tohoto projektu bude

pořízeno 50 ks domácích kompostérů prémiové kvality, které budou občanům poskytnuty v rámci výpůjčky na dobu 5 let a po

uplynutí této doby přejdou bezúplatně do jejich vlastnictví.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje smlouvu č. OLP/3159/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého

kraje na projekt s názvem „Pořízení domácích kompostérů pro občany města Jilemnice“.

Přílohy:
RM85_Smlouva o poskytnutí dotace kompostéry

2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2.1. Žádost Mateřské školy Jilemnice, p. o., o souhlas se zapojením do projektu “Společně se učíme“

Žádost Mateřské školy Jilemnice, p. o., o souhlas se zapojením do projektu Společně se učíme - Mateřská škola Jilemnice‘.

Výše dotace, o kterou škola žádá, je 943.886,-Kč, spoluúčast není vyžadována.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice souhlasí se zapojením Mateřské školy Jilemnice, p. o., do projektu Společně se učíme - Mateřská

škola Jilemnice“ - Výzva MŠMT . 02_22_002 - Operační program Jan Amos Komenský.

Přílohy:

RM85_Žádosto_schv_podání_JAK

2.2. Věcný dar Společenskému domu Jilm, příspěvkové organizaci

Město Jilemnice má ve svém vlastnictví mimo jiné kameru Sony HXR NX5R. Protože nemá pro kameru širší využití, doporučuje

ji darovat Společenskému domu Jilm, příspěvkové organizaci.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje poskytnutí věcného daru Společenskému domu Jilm, příspěvkové organizaci, Roztocká 500,

514 01 Jilemnice. Předmětem daru je kamera Sony HXR NX5R.

2.3. Schválení upraveného platového výměru ředitelky Dětského centra Jilemnice, p. o.

Vzhledem k dlouhodobé praxi nové ředitelky ve funkci zástupkyně ředitelky zařízení navrhujeme přiznání osobního příplatku

již k datu nástupu do funkce.

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje platový výměr ředitelky Dětského centra Jilemnice, příspěvkové organizace, dle přílohy.
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2.4. Schválení platového výměru ředitele Základnĺ školy Jilemnice, Jana Harracha 97, p. o.

Platový postup do 6. platového stupně ze zákona, zvýšení osobního příplatku po roce ve funkci ředitele.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje platový výměr ředitele Základní školy Jilemnice, Jana Harracha 97, příspěvkové organizace,

dle přílohy.

3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Nahodilá a výchovná těžba, prodej dřeva v lesích města Jilemnice — 2. pololetí roku 2022 Nahodilá a výchovná těžba,

prodej dřeva v lesích města Jilemnice — 2. pololetí roku 2022

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 02/VZ/2022 s názvem „Nahodilá a výchovná těžba, prodej dřeva

v lesích města Jilemnice — 2. pololetí roku 2022“—

Přílohy:

RM85 Nahodila a vychovna tezba_protokol - ON, RM85Nahodila a vychovna tezbaprotokol — HN

3.2. Nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu Jilemnice, I.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, vyhlášenou formou otevřené výzvy zadávanou mimo režim zákona

Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů. Zástupcem zadavatele je Centrum

evropského projektování, a. s., jehož činnosti jsou upraveny příkazní smlouvou. Předmět zakázky bude spolufinancován

Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, 101. výzva IROP — Sociální infrastruktura se zvýšenou

energetickou účinností — SC 6.1.

Návrh usnesení:
Rada města Jilemnice schvaluje vypsání veřejné zakázky č. 05/VZe/2022 s názvem „Nákup elektromobilu pro Pečovatelskou

službu Jilemnice, I.“ — výzvu k podání nabídky, seznam členů komise pro otevírání nabídek, seznam členů pro hodnocení a

posouzení nabídek, návrh kupní smlouvy.

Přílohy:

RM85_Výzva a zadávací dokumentace, RM85 Jmenování komise_ON, RM8S_Jmenování komise_HK, RM85Kupní

smlouva_návrh

3.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 05/VZ/2020

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov ORP Jilemnice pro zařizovací obvod

Jilemnicko - Krkonoše“ uzavřené dne 28. 12. 2020 je posunutí dílčího termínu plnění (III. etapy) a provedení kompletního díla

bez vad a nedodělků z důvodu řešení změn a absence závazného stanoviska ochrany přírody a krajiny, které bylo vydáno 1. 7.

2022; upřesnění konečné výměry zařizovaných lesních pozemků, která činí 1765,72 ha s rozdělením dle zdrojů financování díla

(podle zhotovitele se působnosti MZe týká výměra 261,62 ha, MŽP 1504,10 ha); finanční vypořádání po dokončení III. etapy ve

smyslu článku V. Cena díla, odst. 2 smlouvy o dílo, kdy celková cena díla se stanoví podle skutečné plochy zpracovaných lesních

hospodářských osnov; finanční vypořádání s rozdělením zdrojů financování díla s dopočtem pro rok 2022 po již proplacených

dvou etapách v roce 2021 (MZe - 72 221 Kč, MŽP - 415 213 Kč).
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Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Č. 05/VZ/2020 „Zpracování lesních hospodářských osnov

ORP Jilemnice pro zařizovací obvod Jilemnicko - Krkonoše“ mezi městem Jilemnice a společností Lesprojekt východní

Čechy, s. r. o., IČO: 25251431, se sídlem Gočárova 504/54, 500 02 Hradec Králové — Pražské Předměstí, jehož předmětem

je posunutí dílčího termínu plnění (lIl, etapy) a provedení kompletního díla bez vad a nedodělků do 27. 7. 2022, upřesnění

konečné výměry zařizovaných lesních pozemků, která činí 1765,72 ha, finanční vypořádání s rozdělením zdrojů financování

díla s dopočtem pro rok 2022 po již proplacených dvou etapách v roce 2021.

Přílohy:

8SRM_Dod2_LHO, 85RM_Dod2_LHO_př

4. OSTATNÍ

4.1. Zřízení pracovní skupiny

Zastupitelstvo města uložilo usnesením č. 4/32ZM/22 ze dne 22. 6. 2022 zřídit pracovní skupinu, která se bude zabývat řešením

výstavby v lokalitě Buben.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice zřizuje pracovní skupinu pro řešení výstavby v lokalitě Buben ve složení: předseda Aleš Kožnar,

členové - Michal Drobník, Petr Faistauer, David Hlaváč, Jiří Kalenský, Petr Soudský, Martin Šnorbert.

4.2. Členství ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Sdružení energetických manažerů města obcí, z. s. (SEMMO) je dobrovolné profesním sdružení obcí nebo osob, které se věnují

tématu udržitelné komunální energetiky a konceptu Smart City. Město Jilemnice chce svým členstvím a využitím činností

SEMMO získat partnera a konzultanta pro řešení energetiky města v návaznosti na probíhající energetickou krizi a budoucí

možnosti.

Návrh usnesení:

Rada města Jilemnice schvaluje přihlášku a vstup města Jilemnice do Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.

Hlaváč (31. 7. 2022)

Přílohy:

RM85 SEMMO energeticky management podklad_pro_RM.doc,

RM85_SEMMO_prihlaska_clenstvi_spolek_Jilemnice.docX,RM85SEMMO_vyrocni_zprava_2021.pdf,

RM85_Stanovy_SEMMO_DEF_praha.pdf

Vladimír Vinklář

starosta místostarosta

David Hlavái
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